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Motto:

Do zesłania potopu skłoniło bogów ich mężne serce.
&..
Człowieku z Szuruppak, synu Ubartutu,
rozbierz swój dom, zbuduj arkę!
Porzuć dobrobyt, szukaj życia!
Wzgardź majątkiem, życie zachowaj!
Wprowadź do wnętrza arki nasienie życia całego,
ze zwierząt polnych i ptaków niebieskich!
Weź swoje zboże i wszelki majątek, weź żonę,
potomstwo i wszystkich krewnych, weź biegłych w rzemiośle.
Korab, który zbudujesz, niech wymiary ma równe,
niech wymiarem odpowiadają długość i szerokość;
na podobieństwo wypukłej otchłani Apsu, pokryj go dachem...

Sumeryjski „Epos o Gilgameszu” (ok. 2600 r. p.n.e.) – dzieło pierwszej
znanej cywilizacji budującej kanały nad Eufratem i Tygrysem.
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Większości z nas Prusy kojarzą się nieodmiennie ze średniowieczem, wznoszeniem zamków
i Zakonem Krzyżackim, bądź militaryzmem i wojnami wieków późniejszych, natomiast
nigdy z hydrotechniką, żeglugą śródlądową, budowaniem dróg wodnych i wykorzysty-

waniem kanałów żeglownych. Całkiem niesłusznie, należy to zmienić!
Praktycznie do ubiegłego wieku regułą było umiejscawianie stolic państw w punktach dostępów

do morza, a w konsekwencji z możliwością kontaktów z innymi miastami i państwami. Tak właśnie moż-
na powiedzieć chociażby o Londynie, który leżąc w głębi lądu, dzięki Tamizie był także portem mor-
skim. Ta zasada obowiązywała również w czasie budowy głównej siedziby państwa zakonnego
– Malborka. Stolica nie została umiejscowiona w centrum tworzącego się od czwartej dekady XIII wie-
ku kraju, ale na brzegu spławnego ramienia Wisły, posiadającego wodne połączenie z Bałtykiem i Euro-
pą – nad Nogatem.

Nie inaczej było w przypadku przenoszenia stolicy państwa krzyżackiego
do Królewca w połowie XV wieku oraz przykładowo stolicy carskiej Rosji
do Sankt Petersburga w początkach XVIII wieku. Tę zasadę zmieniła dopie-
ro XIX- i XX-wieczna rewolucja techniczna środków transportu, w tym komu-
nikacji zbiorowej, zapewniająca dostępność komunikacyjną bez względu
na położenie geograficzne. Jednak wcześniej budowa kanałów żeglownych
oznaczała przeważnie w praktyce tworzenie połączeń ze stolicą oraz drogę
z głębi kraju „ku morzu”...

Inspiracją i punktem odniesienia niniejszej książki jest liczące sobie rap-
tem 19 stronic opracowanie Stanisława Srokowskiego Drogi żeglowne
w Prusiech Wschodnich (Ostpreussens Wasserstrassen), zamieszczone w To-
mie IX Przeglądu Geograficznego (organie Polskiego Towarzystwa Geogra-
ficznego)1 z 1929 roku. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego Stanisław
Srokowski był geografem i polskim dyplomatą, m.in. w latach 1920-1921
pełniącym funkcję konsula generalnego RP w Królewcu. W latach 1946-
1950 (do swojej śmierci) stał na czele rządowej Komisji Ustalania Nazw Miej-
scowości; od 1948 roku Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów
Fizjograficznych. Jemu zatem, pośrednio lub bezpośrednio, zawdzięczamy
obecne nazwy większości miejscowości i obiektów fizjograficznych – a więc
również jezior i kanałów – tzw. Ziem Odzyskanych. Ten niewielki zeszyt był
ledwie zasygnalizowaniem tematu wschodniopruskiej żeglugi śródlądowej,
jednak palma pierwszeństwa należy do profesora Srokowskiego.

Podobne, symboliczne znaczenie posiada książka Mieczysława Orłowicza
Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, wydany we Lwowie
w 1923 roku2, a pisany w latach 1920-1922. Wydawnictwo to stanowiło pró-
bę dokonania, między innymi, charakterystyki wybranych szlaków wod-
nych, jednak położonych wyłącznie na terenie Mazur – czyli jedynie części
Prus Wschodnich. Podkreślmy, że Mieczysław Orłowicz, działacz
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i PTTK, również współpracował
po drugiej wojnie światowej z komisją ustalającą nazwy obiektów fizjogra-
ficznych.

Nieocenionym źródłem informacji oraz licznych opisów, w tym polskich
nazw i tłumaczeń miejscowości i obiektów fizjograficznych z terenów Prus
Królewskich i Prus Książęcych, jest epokowe dzieło encyklopedyczne Słow-
nik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wydawany
w Warszawie3 w latach 1880-1902. Choć czasem cytowane za Słownikiem
charakterystyki nie bywają do końca zgodne ze stanem faktycznym, jednak były to zwykle tłumaczenia
niemieckiej literatury źródłowej drugiej połowy XIX wieku, tak więc są one obecnie specyficznym źró-
dłem i wyznacznikiem stanu wiedzy tamtego okresu.

Oczywistym jest, że w ciągu dziesiątek (a nawet setek) lat poszczególne kanały i drogi wodne Prus
Wschodnich doczekały się własnych opisów i opracowań, brak jest jednak próby zebrania ich w jed-
nym miejscu, w formie kompendium tak specyficznej wszak wiedzy. To podstawowy cel powstania

RRyyss..  11..--22.. Sta ni sław Sro kow ski oraz
stro na ty tu ło wa „Dróg że glow nych

w Pru siech Wschod nich”

1 S. Srokowski: Drogi żeglowne w Prusiech Wschodnich (Ostpreussens Wasserstrassen) [w:] „Przegląd Geograficzny” T. IX. Warszawa 1929.
2 M. Orłowicz: Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii. Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Warszawa-Lwów 1923 (Remix, Olsztyn 2006).
3 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. I-XV, Warszawa 1880-1902.
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książ ki, opi su ją cej bli sko 800-let nią hi sto rię wschod nio pru skiej że glu gi, dróg że glow nych i ka na łów dzi -
siej sze go wo je wódz twa war miń sko -ma zur skie go i pomorskiego, ob wo du ka li nin gradz kie go oraz czę -
ści Li twy Nad nie meń skiej. 

Nie ste ty nie jest przy tym moż li we opi sa nie wszyst kich ka na łów i bu dow li wod nych, ani tym bar -
dziej na pi sa nie wszyst kie go na te mat da nej dro gi wod nej; nie wspo mi na jąc już o ka na łach bę dą cych
swe go cza su je dy nie w sfe rze pla nów i po my słów, któ rych bu do wy ni gdy choć by nie roz po czę to. Nie
spo sób tak że od nieść się do wie lu szla ków i dróg wod nych na tu ral nych, a któ re by ły nie gdyś że glo -
we, jak rów nież opi sać cho ciaż by wie lu ar ma to rów oraz hi sto rie ich stat ków. Wszak te mu ce lo wi słu -
żą licz ne, na da nym te re nie, książ ki i fol de ry tu ry stycz ne. Na le ża ło więc do ko nać okre ślo nej se lek cji.

Współ cze śnie znacz na część wschod nio pru skich ka na łów i dróg wod nych na da je się wciąż do że -
glu gi bądź mo że być przed mio tem tu ry stycz nych pe re gry na cji, jed nak nie ste ty nie któ re z nich fi zycz -
nie już nie funk cjo nu ją, a na wet cał kiem nie ist nie ją. Ni niej sza książ ka sta no wi więc rów nież pró bę
ich przy po mnie nia i oca le nia od cał ko wi te go za po mnie nia.

Od kła da jąc na bok aka de mic kie dys pu ty na te mat de fi ni cji i prób okre śla nia gra nic Prus, od róż -
nia nia Prus Wschod nich, Za chod nich, Kró lew skich i Ksią żę cych, zna jo mo ści to po gra fii War mii, Ma -
zur (tych Wła ści wych, Za chod nich czy Gar ba tych), Sam bii, Pru skiej Li twy, Żu ław lub Po wi śla
– ni niej sza książ ka ba zu je na za ło że niu, że te re ny wschod nio pru skie to zie mie przy na le żą ce nie gdyś
do pań stwa krzy żac kie go (bez „ga łę zi inf lanc kiej”), na stęp nie do ksią żąt i kró lów pru skich, a znaj du -
ją ce się na wschód od li nii Wi sły.

Ce za ry Waw rzyń ski
Ostró da, gru dzień 2013 r.
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Opo wieść o wschod nio pru skiej że glu dze, ka na łach i dro gach wod nych roz po czę li śmy od usta le -
nia, że sto li cę pań stwa za kon ne go za czę to wzno sić nad brze giem że glow ne go No ga tu, a więc
nad śród lą do wą dro gą wod ną, ma ją cą bez po śred nie po łą cze nie z mo rzem. Bu do wa zam ku mal bor -
skie go roz po czę ła się oko ło 1274 ro ku, jed nak Ma rien burg sto li cą two rzo ne go kra ju i sie dzi bą wiel -
kie go mi strza zo stał do pie ro w 1309 ro ku. Tym cza sem Za kon Krzy żac ki ist niał już znacz nie wcze śniej
(od 1198 ro ku, czy li wów czas już po nad sto lat), ma jąc sto li cę i sie dzi bę swych głów nych władz po -
za te ry to rium pru skim. 

Wła śnie w 1309 ro ku wiel ki mistrz SSiieegg  ffrriieedd  vvoonn  FFeeuucchh  --
ttwwaann  ggeenn pod jął de cy zję o prze nie sie niu sto li cy pań stwa
za kon ne go do Mal bor ka – z miej sca, któ re jak żad ne in ne
(oprócz mo że Am ster da mu) ko ja rzy się z ka na ła mi i że glu -
gą ka na ło wą: z wło skiej We ne cji... To mia sto nad pół noc -
nym Ad ria ty kiem by ło sto li cą Za ko nu od 1291 ro ku,
po przy mu so wym opusz cze niu przez za kon ni ków Ak ki 
– mia sta por to we go w Zie mi Świę tej. Jed no nie ule ga
wąt pli wo ści: po cząt ki za ko nów ry cer skich oraz wy pra wy
krzy żo we wy ma ga ły trans por tu wod ne go, to by ło praw -
dzi we „na vi ga re ne ces se est”! 

W We ne cji sie dzi ba władz za kon nych mie ści ła się w za bu do wa niach
klasz to ru pod we zwa niem Trój cy Świę tej na wy spie, obec nie zwa ną Pun -
ta del la Do ga na (pol. Wy spa Cel na – ca łe mia sto to „wy spa” skła da ją ca się
z mniej szych wysp i wy se pek), przy któ rej roz po czy na się słyn ny Ca nal

Gran de. Krzy ża cy otrzy ma li ją w 1258 ro ku na wła sność w na gro dę za opo wie dze nie się po stro nie
We ne cji (ra zem z Tem pla riu sza mi) w woj nie z Ge nuą (po pie ra ną przez Jo an ni tów) o pry mat na Mo -
rzu Śród ziem nym.

I. KA NA ŁY KRZY ŻAC KIE I NAD WI ŚLAŃ SKIE

RRyyss.. 11..11--22..  
Sie dzi ba za kon na
w Ak ce oraz 
Jo an ni ci i Krzy ża cy
bro nią cy mu rów 
Ak ki w 1291 r. 

RRyyss.. 11..33.. Krzy żow cy ob le ga ją cy Kon stan ty no pol, 
na we nec kim ma nu skryp cie z ok. 1330 r.

RRyyss.. 11..44--55. 
Krzy żac ka Wy spa 
Cel na oraz jej cy pel
na ob ra zie 
(no men omen) 
Ca na let ta, z 1730 r. 



Jed nak pro ces pod bo ju i ko lo ni za cji Prus przez ry ce rzy Za ko nu
roz po czął się już dwa dzie ścia kil ka lat wcze śniej. Na pod sta wie za pi -
sów krzy żac kie go kro ni ka rza PPiioo  ttrraa  zz DDuuss  bbuurr  ggaa w „Kro ni ce zie mi pru -
skiej” (łac. Chro ni con Ter rae Prus siae, z 1326 r.)1 tra dy cyj nie twier dzi
się, że wio sną 1237 ro ku dwa stat ki pod do wódz twem mi strza kra jo -
we go HHeerr  mmaann  nnaa vvoonn  BBaallkk, wraz z ła dun kiem na rzę dzi i ma te ria łów
do wzno sze nia drew nia nych bu dow li i pa li sad, do pły nę ły od stro ny je -
zio ra Dru zno do brze gów rze ki Il fing (pol. El bląg). 

Sta ki te mia ły zo stać zbu do wa ne z ini cja ty wy Hen ry ka III, mar gra -
bie go Mar chii Mi śnień skiej: mniej szy o na zwie „Pil ger” („Pil ge rim”,
pol. Piel grzym) oraz więk szy o na zwie „Frie dland” („Vri de lant”, pol.
Zie mia Po ko ju). Za ło gi stat ków roz po czę ły, ra zem z przy by łym kon no
od dzia łem woj ska, bu do wę no we go gro du (po cząt ko wo z drew nia -
nym zam kiem) o na zwie El bląg. 

W pró bie ko lo ni za cji te re nu Prus od stro ny uj ścia Wi sły i Za le wu
Wi śla ne go moż na do szu kać się ana lo gii do wy pra wy chry stia ni za cyj -
nej świę te go Woj cie cha, któ ry wio sną 997 ro ku do tarł dro gą wod ną

naj praw do po dob niej do po łu dnio wych krań ców ów cze sne go je zio ra Dru zno. 
Ist nie je jed nak in na, in try gu ją ca wer sja tłu ma cze nia za -

pi sków Pio tra z Dus bur ga, któ ra mó wi, że to nie by ły dwa
stat ki o rze czo nych na zwach, ale że na po kła dach drew -
nia nych szkut pły nę li krzy żac cy „Piel grzy mi” (czy li wę -
drow cy, łac. Pe re gri nus) z oko lic Mi śni i Lu be ki, do cie ra jąc
do kra iny zwa nej Zie mią Po ko ju, ze wzglę du na kil ku set -
let nią, po ko jo wą ko eg zy sten cję w tym miej scu Pru sów, Sło -
wian i Skan dy na wów – cze go do wo dzi m.in. hi sto ria
gro du por to we go Tru so. 

Sa me zaś ło dzie zo sta ły al bo zbu do wa ne w Chełm nie,
bądź też w Kwi dzy nie, skąd Wi słą i No ga tem (w tym jed -
nym z ów cze snych od ga łę zień No ga tu – być mo że Sta rym
No ga tem) ko lo ni za to rzy do pły nę li do je zio ra Dru zno
(wów czas znacz nie więk sze go po wierzch nio wo niż obec nie) i wy pły wa ją cej z nie go rze ki El bląg.
Wkrót ce no we mia sto i je go na po ły śród lą do wy i mor ski port, wal nie przy czy ni li się do pod bo ju pru -
skie go in te rio ru. 

We dle słów kro ni ka rza Pio tra, stat ki „mi śnień skie” słu ży ły jesz cze przez wie le lat i osta tecz nie za to -
nę ły w wo dach je zio ra Dru zno. Bez wzglę du jed nak na spo ry in ter pre ta cyj ne kro ni ki, upraw nio ne jest

twier dze nie, że po cząt ki or ga ni za cji
struk tur i zrę bów pań stwo wo ści Za -
ko nu Krzy żac kie go w Pru sach wią żą
się nie ro ze rwal nie z wo dą, z że glu gą
śród lą do wą i przy brzeż ną (za le wo -
wą).

Pa ra dok sal nie, po cząt kiem koń ca
krzy żac kiej pań stwo wo ści by ła z ko lei
prze gra na bi twa „mor ska” na Za le -
wie Wi śla nym (na wy so ko ści Su cha -
cza, nie da le ko uj ścia tej że rze ki Il fing)
we wrze śniu 1463 ro ku, u schył ku
woj ny trzy na sto let niej...

RRyyss.. 11..66--77..  
Ry ci na „Wy pły nię cie
ry ce rzy za kon nych”
oraz pie częć El blą ga
z 1242 r.

RRyyss.. 11..88.. Wy pra wa św. Woj cie cha – frag ment 
Drzwi Gnieź nień skich z XII w.

RRyyss.. 11..99.. Hi po te tycz na tra sa rej su krzy żac kich
„Piel grzy mów” w 1237 r. – re kon struk cja ma py
del ty Wi sły z ok. 1300 r.; li nią prze ry wa ną 
ozna czo no współ cze sne brze gi je zio ra Dru zno

10

1 Peter von Dusburg: Chronicon Terrae Prussiae [w:] „Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der Preussischen  Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft”, Leipzig 1861, s. 60.
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11..11..  MMaall  bboorr  sskkaa  MMłłyy  nnóóww  kkaa (pot. Ka nał Ju ran da, niem. Mühl Gra ben i Vor flut Gra ben)

Za kon Krzy żac ki to w świa do mo ści wie lu po ko leń Po la ków pod bo je i na wra ca nie po gan si łą mie -
cza, za bor cze woj ny, śre dnio wiecz ne zam ki oraz bi twa pod Grun wal dem. Te ste reo ty py za wdzię cza -
my głów nie Hen ry ko wi Sien kie wi czo wi, choć praw dą jest, że Krzy ża cy nie sta no wi li od po wied ni ka
współ cze snej Ar mii Zba wie nia. Jed nak co by nie mó wić i co kol wiek by to sło wo nie ozna cza ło – nie -
śli ze so bą „cy wi li za cję”. 

Za kon nie tyl ko wzno sił w Pru sach wa row nie obron ne, ale lo ko wał wsie i mia sta, kar czo wał la sy
i za go spo da ro wy wał nie użyt ki, bu do wał szpi ta le, mły ny i wo do cią gi, sta no wił słu żą ce roz wo jo wi go -
spo dar cze mu pra wa. Ry ce rze za kon ni pro wa dzi li też za kro jo ne na sze ro ką ska lę pra ce in ży nie ryj ne,
m.in. zwią za ne z re gu la cją rzek i lo kal nych sto sun ków wod nych. Wzno si li god ne po dzi wu bu dow le
wod ne, sta no wią ce przy kła dy kunsz tu ów cze snej sztu ki hy dro tech nicz nej. Praw do po dob nie ko rzy sta -
li w tej ma te rii z licz nych do świad czeń zdo by tych w cza sie wo jen krzy żo wych w Zie mi Świę tej oraz
dzia łal no ści na te re nie Eu ro py Za chod niej i kra jów ba se nu Mo rza Śród ziem ne go.

Bu do wa tam, śluz i za pór wod nych, sztucz nych je zior, „ła ma nie” wo do dzia łów i od wra ca nie bie -
gów rzek – to nie wy łącz nie po my sły dwu dzie sto wiecz nych, ra dziec kich czy chiń skich de cy den tów.
Te idee wpro wa dza li w ży cie już śre dnio wiecz ni Krzy ża cy! 

WWII  SSŁŁAA  KKOONN  TTRRAA  NNAA  RREEWW,,  CCZZYY  LLII  DDRRWWĘĘ  CCAA  KKOONN  TTRRAA  WWKKRRAA

W śre dnio wiecz nych Pru sach trans port więk szej ilo ści to wa rów w kie run ku mo rza i sto li cy był
moż li wy przede wszyst kim dro ga mi wod ny mi, z oczy wi stych wzglę dów rze ka mi. Tak by ło na te re nie
do rze cza Nie mna i Pre go ły, tak by ło od sa me go po cząt ku za kon nej ko lo ni za cji na te re nie do rze cza
Wi sły. 

Po mi mo sto sun ko wo nie da le kiej od le gło ści w li nii
pro stej kom tu rii dzierz goń skiej (niem. Chri st burg)
i ostródz kiej (niem. Oste ro de) od wód Bał ty ku i Za le wu
Wi śla ne go, po cząt ko wy kie ru nek był wręcz prze ciw ny
(nie pół noc ny, ale po łu dnio wy i po łu dnio wo -za chod -
ni): na le ża ło pły nąć Drwę cą (niem. Dre wenz, 232 km
dłu go ści) i jej do pły wa mi, by po wy żej To ru nia do pły -
nąć do Wi sły, a tą wresz cie do trzeć do Gdań ska, Mal -
bor ka i Bał ty ku. Dość po wie dzieć, że z Ostró dy
do Za le wu Wi śla ne go w li nii pro stej jest nie speł -
na 70 km, a Drwę cą, Wi słą i No ga tem ko niecz ne by ło
po ko na nie 400 km! 

Na te re nie kom tu rii ostródz kiej znaj du je się naj -
wyż sze wznie sie nie War mii i Ma zur – Dy lew ska Gó -
ra (312 m n.p.m.), kie dy na te re nie są sied niej
(od pół no cy i pół noc ne go wscho du) kom tu rii el blą -

skiej wy stę pu je na wet de pre sja. Za tem nie bez
po wo du oko licz na kra ina na zy wa na by ła Obe -
rlan dem (pol. Po gó rze, Gór ny Kraj). 

Z po łu dnio we go zbo cza Dy lew skiej Gó ry wy -
pły wa rze ka Wel (niem. Wel le, 118 km dłu go ści),
któ ra prze pły wa jąc m.in. przez je zio ro Dą bro wa

RRyyss.. 11..1100.. Kom tur stwa i głów ne ar te rie ko mu ni ka cyj ne 
śre dnio wiecz nych Prus: Wi sła, Drwę ca, Pre go ła i Nie mien 

– wg Ro nal da Preus sa

RRyyss.. 11..1111..  Skrę ca ją ca na pra wo Drwę ca oraz 
wpa da ją ce do niej jed no z ra mion del ty We lu 
– na wy so ko ści wy spy z nie gdy siej szym zam kiem w Bra tia nie
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Ma ła pod Dą brów nem oraz Je zio ro Lidz bar skie pod Lidz bar kiem We lskim (niem. Lau ten burg), wpa -
da osta tecz nie w miej sco wo ści Bra tian (niem. Brat tian) do Drwę cy. Rze ka Wel przy na le ży więc do do -
rze cza Drwę cy, czy li po śred nio Wi sły.

Nie za wsze tak jed nak po noć by ło w przy pad ku jej gór ne go, po cząt ko we go bie gu. Nie gdyś ten
frag ment We lu miał być po cząt kiem gór ne go bie gu rze ki Wkry (niem. Vic ker – 249 km dłu go ści; obec -
nie za po czą tek Wkry uwa ża na są są sied nie: Szko tów ka, Ni da i Dział dów ka), a więc od ci nek ten przy -
na le żał do do rze cza „Bu go -Na rwi” (osta tecz nie rów nież Wi sły). W pierw szej po ło wie XIV wie ku
Krzy ża cy mie li po noć zmie nić bieg do tych cza so wej, gór nej Wkry – kie ru jąc jej wo dy do Je zio ra Lidz -
bar skie go i zmie nia jąc w rze kę Wel2.

W tym ce lu wy ko nać mu sia no no wa tor skie,
nie wąt pli wie pra co chłon ne i kosz tow ne pra ce
in ży nie ryj ne, jed nak ry ce rze za kon ni mie li istot -
ny po wód prze pro wa dze nia ta kiej in we sty cji 
– mia no wi cie zwięk sze nie ilo ści wód i pod nie -
sie nie po zio mu rze ki Drwę cy, po pra wia jąc tym
sa mym jej zdol no ści że glu go we.

Obec nie od swych źró deł rze ka Wel (nie -
gdyś Wkra) pły nie na po łu dnie i po łu dnio wy
za chód, by na gle po mię dzy wsia mi Ci bórz
i Bełk (niem. Ci borz i Bölk) skrę cić na za chód,
a od oko lic Lidz bar ka – na pół noc ny za chód!
Krzy ża cy od cię li w ten spo sób gór ny bieg rze ki
Wkry i po łą czy li go z We lem, kie ru jąc wo dy
czę ścio wo sztucz nym ka na łem w kie run ku
Lau ten bur ga. Współ rzęd ne geo gra ficz ne te go
punk tu to: 53º 14’ 55” sze ro ko ści pół noc nej NN
i 19º 52’ 10” dłu go ści wschod niej EE.

Czę ścio wym te go po twier dze niem jest opis
ge ne alo gii ro du Ba żyń skich, au tor stwa Woj cie -
cha Kę trzyń skie go3: „Pod Dą brów nem zaś
w zie mi sa siń skiej nad je zio rem dą brow skiem

RRyyss.. 11..1122..  
Prze bieg rze ki Wel,
ozna czo ny ko lo rem
czer wo nym i nie bie skim
(daw na Wkra to ko lor
czer wo ny). Ko lo rem
zie lo nym za zna czo no
obec ne źró dła Wkry
(Szko tów ka, Ni da
i Dział dów ka). 
Czar na prze ry wa na li nia
to daw ny bieg Wkry
„we lskiej” 

RRyyss.. 11..1133.. Rze ka Wel po śród krzy żac kich wa łów, na nie miec kiej ma pie z 1893 r. 
– wg Re ich samt für Lan de sauf nah me 

RRyyss.. 11..1144..  Miej sce hi po te tycz nej za mia ny rzek 
– na pra wo skrę ca obec ny Wel, na le wo mia ła by 
skrę cać daw na Wkra 

2 M. Toeppen: Historisch-comparative Geographie von Preussen, Justus Perthes, Gotha 1858, s. 5-6.
3 W. Kętrzyński: O Bażyńskich [w:] „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, T. X, Poznań 1878, s. 120-121.
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(Dą bro wa Wiel ka – przyp. C. W.) sta ła nie gdyś ko leb ka Ba żyń skich (…) Głów ną ich sie dzi bą był He -
se lecht (Leszcz – przyp. C. W.), gdzie Piotr po sta wił za mek, a wło ści ich cią gnę ły się dwie mi le wzdłuż
i wszerz nad rze ką Wkrą (współ cze sny Wel – przyp. C. W.) i je zio rem dą brow skiem.”.

Zna ne są też in ne przy kła dy te go ro dza ju za kon nych prac hy dro tech nicz nych, m.in. na Pre go le.
Po dob nie by ło w Brod ni cy, gdzie Krzy ża cy zmie ni li ko ry to i bieg rze ki Drwę cy4, choć mo ty wy te go
przed się wzię cia są na praw dę god ne od no to wa nia. Otóż w cza sie pro ce sów pol sko -krzy żac kich w po -
cząt kach XV wie ku, stro na pol ska do ma ga ła się przy wró ce nia gra ni cy sprzed kil ku dzie się ciu lat, mię -
dzy zie mia mi do brzyń ską i cheł miń ską, ma ją cej prze bie gać środ kiem nur tu Drwę cy. Oskar żo no
ry ce rzy za kon nych o to, że w kil ku miej scach do ko na li sztucz nej zmia ny ko ry ta rze ki, co w przy pad -
ku Brod ni cy ozna cza ło za bra nie Pol sce le żą cej kie dyś po le wej, a osta tecz nie po pra wej stro nie rze -
ki czę ści zie mi do brzyń skiej. 

Bur mistrz po znań ski Hen ryk Bu chwald, ja ko świa dek
uro dzo ny w zie mi cheł miń skiej, po dał w 1422 ro ku, że „...
od owe go sta re go ko ry ta wi docz ny jest bieg Drwę cy na strzał
z bal li sty opły wa ją cy mia sto, ale bieg ten Drwę ca przyj mu je
na si łę, bo wiem z na tu ry kie ru je się do sta re go ko ry ta, co Krzy -
ża cy po wstrzy mu ją przez bu do wę no wych wa łów.”.

Od no tuj my jesz cze, że w la tach 1412-1413 stro na pol ska
rów nież bez sku tecz nie oskar ża ła Krzy ża ków przed kró lem Zyg -
mun tem Luk sem bur skim o od cię cie Wkry od jej na tu ral nych
źró deł5.

CCEELL  NNUU  MMEERR 11  –– WWOO  DDAA  DDLLAA  MMAALL  BBOORR  KKAA!!

Dla bu do wa ne go po tęż ne go mia sta -twier dzy Ma rien bur -
ga, Krzy ża cy po trze bo wa li znacz nych ilo ści wo dy – nie tyl ko
pit nej, ale przede wszyst kim ko niecz nej do wy peł nia nia licz -
nych fos obron nych. Choć za mek umiej sco wio no nad brze -
giem No ga tu, rze ka nie mo gła spro stać te mu za da niu,
po nie waż jej wo dy le ża ły po ni żej two rzo ne go sys te mu. Po -
cząt ko wo sztucz nie spię trzo no, nie ist nie ją ce już dziś, je zio ro
na po łu dnie od bu du ją ce go się mia sta (obec nie w je go cen -
trum), wy ko rzy stu jąc do te go ciek wod ny o na zwie Pog gen -
gra ben. Jed nak ten zbior nik nie speł niał za do wa la ją co
swo jej ro li, wo dy wciąż by ło za ma ło! 

Oko ło 1280 ro ku Krzy ża cy skie ro wa li swój wzrok w kie run -
ku, le żą cych bli sko 13 km w li nii pro stej na po łu dnie od for te -
cy, je zior w oko li cach Sztu mu (niem. Stuhm), a kon kret nie
je zio ra Par le ty (niem. Par let ten See) oraz Je zio ra Sztum skie go (niem. Stuh mer See). Ini cja to rem przed się -
wzię cia miał być mistrz kra jo wy MMaann  ggoolldd  vvoonn  SStteerrnn  bbeerrgg6. Aby skie ro wać wo dy od pły wo we tych zbior -
ni ków w kie run ku Mal bor ka, mu sia no wy ko nać sze ro ko za kro jo ne pra ce ziem ne, m.in. po le ga ją ce
na sy pa niu wa łów, bu do wa niu tam i ja zów, co w efek cie po zwo li ło na po ko na nie miej sco wych wo do -

dzia łów. Stwo rzo no tym sa mym sys tem po łą czo nych sztucz -
nych zbior ni ków, w tym je zio ro Ko nie cwałdz kie (Ka nie wo,
niem. Con rad swal der See) oraz naj więk szy – je zio ro Dą brów -
ka (niem. Da me rau er See), o wy mia rach bli sko 3 km
na 1,6 km. Jak moż na się do my ślać, na tak zbu do wa nym cie -
ku wod nym o na zwie Mal bor ska Mły nów ka (niem. Mühlen
Gra ben), prak tycz ni Krzy ża cy sta wia li licz ne mły ny.

Do daj my, że w przy pad ku Sztu mu, za kon ni in ży nie ro -
wie ob ni ży li lu stro wo dy je zio ra (aby uzy skać pół wy sep
wśród prze smy ków – pod bu do wę zam ku), dzie ląc do tych -
cza so we Je zio ro Bia łe na Bar le wic kie (niem. Bar le wit zer
See) i Za je zier skie (Sztum skie).

4 Szkice Brodnickie, Tom 2. Praca zbiorowa pod red. K. Grążawskiego, TMZM, Brodnica 1993, s. 55-62.
5 J. Ościłowski: Wel i Wkra czyli o pracach hydrotechnicznych na pograniczu mazowiecko-krzyżackim w XIV wieku. „Nasze Korzenie” 1, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2011, s. 11.
6 Justiz-Ministerial-Blatt für die preußische Gesetzgebung und Rechtspflege, Berlin 1861, s. 261.

RRyyss.. 11..1177..  Dno su chej fo sy mal bor skie go zam ku

RRyyss.. 11..1155--1166..  Rze ko mo krzy żac ki wał ziem ny z We lem 
oraz je go po szu ki wa nia w mo rzu ku ku ry dzy, opo dal Ci bo rza
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Na stęp nie ko piąc i usy pu jąc na od -
cin ku oko ło 10 km oraz wy ko rzy stu jąc
na tu ral ne cie ki wód, stwo rzy li tzw. „Bia -
ły Rów”, któ rym skie ro wa no nad miar
wo dy do je zio ra Dą brów ka, dalej  Mal -
bor ską Mły nów ką do mal bor skich fos
i osta tecz nie No ga tu. Po ziom wo dy
w Je zio rze Bia łym był re gu lo wa ny ślu -
zą, wzmian ko wa ną pierw szy raz w źró -
dłach pi sa nych w 1416 ro ku7.

Jed nak w sa mym Mal bor ku wo dy
by ło wciąż za ma ło! Tym ra zem Krzy -
ża cy skie ro wa li swo je za in te re so wa -
nie w kie run ku le żą ce go oko ło 25 km
w li nii pro stej na po łu dnio wy wschód
od twier dzy, Je zio ra Ba lew skie go
(niem. Ba alau er See). Po dro dze na le -

ża ło „prze sko czyć” ko lej ne zlew nie oraz spię trzyć
po ziom wo dy o oko ło 1,5 m w tym że je zio rze Ba -
lew skim, aby pod nieść lu stro wo dy w sto sun ku
do je zio ra Dą brów ka. To z ko lei uzy ska no dzię ki wy -
ko na niu ka na łu z ta mą i do łą cze niu do ca łe go sys -
te mu wy żej po ło żo ne go je zio ra Dzierz goń (niem.
Sor gen See), od le głe go w li nii pro stej od mal bor -
skie go zam ku o oko ło 30 km.

Sza cu je się, że pra ce in ży nie ryj ne za kon ni ków
trwa ły łącz nie 4 de ka dy, po mię dzy la ta mi 1280-
1320. Ca łość prac by ła god na uzna nia, jed nak
za naj do nio ślej szy wy czyn i wy zwa nie kon struk -
cyj ne na le ży uznać frag ment ka na łu na wy so ko -
ści wsi JJuurr  kkoo  wwii  ccee (niem. GGeeoo  rr  ggeennss  ddoorrff).

RRyyss.. 11..1199.. Dno sztucz ne go wą wo zu, w od le gło ści 100 m 
od je zio ra Dzierz goń

RRyyss.. 11..1188.. Prze bieg Mal bor skiej Mły nów ki, ozna czo ny ko lo rem nie bie skim. 
Ko lo rem zie lo nym za zna czo no bieg Bia łe go Ro wu

7 M. Haftka: Zamki krzyżackie w Polsce. Consort, Malbork-Płock 1999, s. 305.

RRyyss.. 11..2200--2211..  Mal bor ska Mły nów ka po mię dzy je zio rem Dzierz goń
i Je zio rem Ba lew skim

RRyyss.. 11..2222..  Na syp z akwe duk tem na wy so ko ści osa dy 
Jur ko wi ce Pierw sze
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W po przek bu do wa ne go ka na łu na -
po tka no do li nę z cie kiem wod nym, któ -
rej zlew nia pro wa dzi ła na pół noc ny
wschód, w kie run ku je zio ra Dru zno,
a dno tej za pa dli ny znaj do wa ło się oko -
ło 10 m po ni żej bu do wa nej Mły nów ki.
Osta tecz nie w miej scu nie unik nio ne go
skrzy żo wa nia się tych cie ków stwo rzo no
(za pew ne pierw szy w tej czę ści Eu ro py8)

ziem ny akwe dukt o wy so ko ści bli sko 10 m, z ka -
mien nym prze pu stem dla cie ku o na zwie Jur -
ko wic ka Stru ga, o łącz nej dłu go ści po nad 53 m
i pio no wym prze świ cie na bli sko 2 m, dzi siaj po -
tocz nie zwa ny „JJuurr  kkoo  wwiicc  kkiimm  SSkkllee  ppiiee  nniieemm”.
Współ rzęd ne geo gra ficz ne tej bu dow li hy dro -
tech nicz nej to: 53º 56’ 58” sze ro ko ści pół noc -
nej NN i 19º 06’ 33” dłu go ści wschod niej EE.

Wo dy w Mal bor ku wresz cie by ło do syć!
Zam ko we fo sy mo gły z po wo dze niem, przez
kil ka set lat peł nić przy pi sa ną im ro lę... 

Przy tocz my w tym miej scu opis pro fe so ra
hi sto rii z Kró lew ca, Jo han ne sa Vo ig ta9: „Da le -
ce oso bli wym by ło jesz cze in ne dzie ło, któ re
praw do po dob nie przez te go mi strza (Man gol -
da von Stern berg – przyp. C. W.), przy naj mniej
przy pierw szym pro jek cie i ob li cze niach za ło -
żo ne zo sta ło. Aby fo sy wo kół zam ku i mia sta

8 Jest rzeczą zdumiewającą, że do czasu wykonania zdjęć (lipiec 2013 r.) ten najstarszy w Polsce, jeszcze średniowieczny akwedukt (odnowiony w 1858 r.) nie został wpisany do rejestru zabytków. 
9 J. Voigt: Geschichte Marienburgs, der Stadt und des Haupthauses des deutschen Ritter-Ordens in Preußen. Königsberg 1824, s. 30.

RRyyss.. 11..2233..  Prze krój po przecz ny akwe duk tu na Mal bor skiej Mły nów ce

RRyyss.. 11..2244--2255.. Współ cze sny wi dok krzy żac kie go akwe duk tu 
Jur ko wic kie Skle pie nie

RRyyss.. 11..2266..  Za mek mal bor ski i Mal bor ska Mły nów ka (ko lor nie bie ski) w śre dnio wie czu 
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na peł nić i stud nie w koń cu za si lić, po ło żo no wo do ciąg, bez wąt pie nia rzecz god ną uwa gi i obej rze -
nia w Pru sach. W od le gło ści 6 mil (45 km – przyp. C. W.) na po łu dnie trze ba by ło wo dę po nad wzgó -
rza mi i głę bia mi, po nad gó ra mi i do li na mi, przez je zio ra, rze ki i stru mie nie, z do kład ny mi ob li cze nia mi
spad ków oraz z ogrom ny mi prze szko da mi i trud no ścia mi po cią gnąć do mia sta, gdzie cel osią gnię to;
trze ba by ło gó ry prze ko py wać, rów nać wzgó rza, głę bi ny wy peł niać i w do li nach na sy pa mi gro bla mi
za bez pie czać, a wszyst ko to je dy nie dla te go, że by zam ko wi za pew nić oprócz zna cze nia i waż no ści tak -
że trwa łość i bez pie czeń stwo; gdy by cho dzi ło o in ny cel, to wąt pli wym jest by trud no ści te po ko na -
no. (...)

Ten wo do ciąg ist nie je jesz cze dzi siaj i jest zna ny pod na zwą Rów Młyń ski; on bie rze swój po czą tek
w hra biow skich do brach Stan gen berg (pol. Stąż ki – przyp. C. W.), w po bli żu sta re go je zio ra Sor ge
(pol. Dzierz goń – przyp. C. W.). Tam ma w je zio rze Ba alau er (pol. Ba lew skie – przyp. C. W.) głów ny
zbior nik. Aż do Alt mar ku (pol. Sta ry Targ – przyp. C. W.) 3 mły ny pra cu ją, wkra cza jąc do te go nie -
wy so kie go kra ju trze ba by ło na sy pać gro ble cią gną ce się na 2 mi le (15 km – przyp. C. W.). Tu by ły
do po ko na nia trud no ści nie do opi sa nia. (...) 

One wy ni ka ją z tej oko li cy, nie da le ko wsi Geo r gen dorf, pół to ra mi li (11 km – przyp. C. W.) od Mal -
bor ka, stru myk wio sną naj czę ściej wy so ko wzbie rał i oko li ca na ma łym pół wy spie by ła do od wad nia -

nia i osu sza nia. Przez ten stru myk
trze ba by ło wo do ciąg da le ko po pro wa -
dzić i dla te go prze bić skle pie nie na 172
sto py dłu go ści i 7 stóp wy so ko ści, tak
aby wo do ciąg na gro bli wy so kiej na 30
stóp da lej prze bie gał i stru mień w po -
przek przez ten na syp mógł pły nąć,
więc wo da nad wo dą bie gła. (…)

Tu jed nak no we po ja wi ły się trud no -
ści, po nie waż aż do je zio ra Da me rau er
(pol. Dą brów ka – przyp. C. W.) grunt
był czę sto gó ra mi i do li na mi po prze pla -
ta ny. Tu mia ło du że zna cze nie do kład -

ne ob li cze nie spad ków wo dy. Na to trze ba by ło po zo sta wić przej ście przez je zio ro Da me rau er
i w po bli żu mia sta tak że przez je zio ro Bäcker (pol. Pie kar skie, obec nie je zior ko, po łu dnio we gra ni ce
mia sta – przyp. C. W.). Bli skość mia sta skła nia ła jesz cze, jak i te raz, do sta wia nia róż nych du żych mły -
nów, za opa try wa nia się przez ru ro cią gi i fon tan ny w wo dę, na peł nia nia zam ko wych i miej skich fos
i ro wów oraz spła wia nia przez za mek na do le, obok wie ży z opusz cza ną za sta wą, do No ga tu.”.

UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Na prze ło mie XIII i XIV stu le cia Krzy ża cy stwo rzy li bu dow lę wod ną  – Mal bor ską Mły nów kę, o łącz -

nej dłu go ści (z je zio ra mi) 38,5 km, a uwzględ nia jąc Bia ły Rów od stro ny Sztu mu  – o cał ko wi tej dłu -
go ści 48,3 km. Tan ka nał umoż li wił i wa run ko wał funk cjo no wa nie naj więk szej bu dow li mi li tar nej
śre dnio wiecz nej Eu ro py! Po mi mo upły wu sied miu wie ków, wie le od cin ków ka na łu speł nia na dal
swo je za da nie, pro wa dząc wo dy w kie run ku Mal bor ka, by w koń cu zna leźć uj ście w No ga cie. Choć
obec nie nie ist nie je, czę ścio wo za sy pa ne, bez po śred nie po łą cze nie je zio ra Dzierz goń z Je zio rem Ba -
lew skim, to jed nak funk cjo nal ność i trwa łość sys te mu wy sta wia jak naj lep sze świa dec two je go śre dnio -
wiecz nym pro jek tan tom i bu dow ni czym. 

Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu (wy pływ z je zio ra Dzierz goń)
to: 53º 49’ 31” sze ro ko ści pół noc nej NN i 19º 15’ 48” dłu go ści wschod niej EE, na to miast punk tu koń co -
we go ka na łu (uj ście do No ga tu w Mal bor ku) to: 54º 02’ 38” NN i 19º 01’ 54” EE.

Ofi cjal na, urzę do wa na zwa tej bu dow li wod nej, zgod nie z na dal obo wią zu ją cym roz po rzą dze -
niem Mi ni stra Ad mi ni stra cji Pu blicz nej z dnia 11 lu te go 1949 r. o przy wró ce niu i usta la niu nazw miej -
sco wo ści (M. P. z 1949 r. nr 17, poz. 225), brzmi: MMaall  bboorr  sskkaa  MMłłyy  nnóóww  kkaa. 

RRyyss.. 11..2277..  Uj ście Mal bor skiej Mły nów ki 
do No ga tu (wi dok od stro ny rze ki)
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Z ko lei na zwa o prze sta wio nych wy ra zach, tj.
MMłłyy  nnóóww  kkaa  MMaall  bboorr  sskkaa, po ja wia się dwu krot nie
w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne
Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną -
cych, str. 173) – wy daw nic twie Głów ne go Urzę -
du Geo de zji i Kar to gra fii z 2006 r. Tu jed nak
zo sta ło do po wie dzia ne, że ten że obiekt wod ny to
ka nał.

Nie wie dzieć cze mu Mal bor ska Mły nów ka by -
wa po tocz nie na zy wa na KKaa  nnaa  łłeemm  JJuu  rraann  ddaa. Być
mo że ma my tu taj do czy nie nia z ja ki miś „re mi ni -
scen cja mi” sien kie wi czow ski mi, być mo że bę dą -
cy mi po kło siem słyn nej ekra ni za cji fil mo wej
Alek san dra For da (pre mie ra ki no wa „Krzy ża -
ków” mia ła miej sce w 1960 ro ku w Olsztynie).
Przy kła do wo, bę dą cy fik cyj ną po sta cią li te rac ką, Ju rand ko ja rzy nam się m.in. z je go śmier tel nym
wro giem, „po boż nym” kom tu rem ze Szczyt na Zyg fry dem de Löve, choć w mie ście tym ni gdy nie by -
ło sie dzi by kom tur stwa, al bo wiem tam tej szy za mek pod le gał da le kie mu kom tu ro wi El blą ga.

11..22..  KKaa  nnaałł  DDoo  bbrrzzyycc  kkii (niem. We ins dor fer Ka nal)

Li czą cy współ cze śnie oko ło 2,6 km dłu go ści Ka nał Do brzyc ki, łą czą cy je zio ro Je zio rak z je zio rem
Ewin gi – a więc mia sta Iła wę i Za le wo – jest naj star szym czynnym ka na łem że glow nym w Pol sce!

Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu (styk z je zio rem Je zio rak) to: 53º 48’ 16”
NN i 19º 35’ 03” EE, na to miast punk tu koń co we go ka na łu (styk z je zio rem Ewin gi) to: 53º 49’ 21” NN
i 19º 36’ 82” EE. Jed nak cał kiem in ne współ rzęd ne krań ców tej dro gi wod nej by ły w mo men cie jej bu -
do wa nia...

ZZAA  MMIIEERRZZ  CCHHŁŁAA  HHII  SSTTOO  RRIIAA  BBUU  DDOO  WWYY

W śre dnio wie czu je zio ro Je zio rak peł ni ło funk cję trans por to wą, a dzię ki te mu, że na po łu dnio wym
krań cu wy pły wa z nie go rze ka Iław ka – po sia da ło ono po łą cze nie ko mu ni ka cyj ne z Drwę cą, a więc
z Wi słą i Bał ty kiem. Na pół noc od Je zio ra ka, wów czas w od le gło ści le d wie 750 m, znaj do wa ło się je -
zio ro Ewin gi, a nad nim mia sto Za le wo. Po mysł po łą cze nia obu je zior na rzu cał się więc w spo sób sa -

RRyyss..  11..3300..  
Położenie Kanału Dobrzyckiego 
wśród jezior Oberlandu

RRyyss.. 11..2288.. Frag ment roz po rzą dze nia Mi ni stra AP 
z dnia 11 lu te go 1949 r.

RRyyss.. 11..2299.. Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r.
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mo ist ny. Do dat ko wo Iła wa oraz Za le wo uzy ska ły pra wa miej skie w tym sa mym, 1305 ro ku, co jesz -
cze bar dziej sprzy ja ło na wią zy wa niu wię zi han dlo wych. Na prze szko dzie sta ła po cząt ko wo róż ni ca po -
zio mu wód, Ewin gi znaj do wa ły się co naj mniej kil ka dzie siąt cen ty me trów po wy żej ta fli Je zio ra ka.

Na zwa mia sta Za le wo (niem. Sa al feld) wy wo dzi się bez po śred nio od mia sta Sa al feld w Tu ryn gii
(na po łu dnie od We ima ru), po ło żo ne go nad rze ką Sa ale (słow. So ła wa), skąd pod ko niec XIII wie ku
przy by li nad je zio ro Ewin gi pierw si osad ni cy. Rze ka So ła wa jest że glow nym do pły wem Ła by, a miesz -
kań cy tam tej sze go Sa al feld upra wia li że glu gę to wa ro wą, m.in. do od le głe go por tu mor skie go w Ham -
bur gu. Nic więc dziw ne go, że w no wej oj czyź nie, w kom tu rii dzierz goń skiej, pod ję li dzia ła nia w ce lu
wy mia ny han dlo wej dro ga mi wod ny mi, tym bar dziej, że kie ru nek ich osad nic twa biegł wcze śniej
od stro ny To ru nia, wzdłuż li nii że glow nej Drwę cy. 

No wi miesz cza nie za lew scy dą ży li za tem do prze ko pa nia po łą cze nia wod ne go po mię dzy dwo ma
po bli ski mi je zio ra mi. Na le ża ło jed nak uzy skać w tym wzglę dzie zgo dę na sa mą bu do wę oraz na póź -
niej sze ko rzy sta nie z no wej dro gi wod nej od władz za kon nych. Krzy ża cy po cząt ko wo zgo dy nie wy ra -
ża li, za pew ne ze wzglę dów stra te gicz nych, czy sto mi li tar nych – bo te wzglę dy, zwłasz cza w po cząt kach
pań stwo wo ści na te re nach pod bi tych Pru sów, by ły dla ry ce rzy naj waż niej sze. Oba wia no się, że po łą -
cze nie je zior bę dzie gro zić ob ni że niem po zio mu je zio ra Ewin gi, a tym sa mym cof nię ciem się wód
chro nią cych czę ścio wo mu ry miej skie Za le wa i po stę pu ją cym od wod nie niem fo s1. 

Jed nak w koń cu zgo da władz, uwa run ko wa na
pew ny mi ob ostrze nia mi, zo sta ła wy da na. Nie jest zna -
na do kład na da ta roz po czę cia i za koń cze nia bu do wy
ka na łu, jed nak przyj mu je się, że by ły to la ta 1331-
1334. Za pew ne nie bez zna cze nia po zo sta je fakt, że
w lu tym 1331 ro ku wiel kim mi strzem Za ko nu zo stał
wy bra ny LLuu  tthheerr  zz BBrruunnsszz  wwii  kkuu, wiel ki szat ny i kom tur
Dzierz go nia, a więc ten, któ re go ju rys dyk cji pod le ga -
ło Za le wo i je zio ro Ewin gi. Po ło żył on wiel kie za słu gi
ko lo ni za cyj ne i osie dleń cze, zwłasz cza na te re nach
kom tur stwa dzierz goń skie go i ostródz kie go, nie wąt -
pli wie też mu siał być zwo len ni kiem idei prze ko pa nia
ka na łu nad Ewin ga mi. Gdy by by ło bo wiem ina czej, to
wów czas je go na stęp ca, kom tur dzierz goń ski GGüünntthheerr
vvoonn  SScchhwwaarrzz  bbuurrgg, nie mógł by do pu ścić do roz po czę -
cia prac in ży nie ryj nych.

RRyyss..  11..3311..  
Średniowieczny kościół 
w Zalewie i ujście kanału 
do jeziora Ewingi

RRyyss.. 11..3322--3333..  
Wiel ki mistrz Lu ther z Brunsz wi ku

1 Przewidywania Krzyżaków spełniły się co do joty. Nie istnieje obecnie, leżące niegdyś na północ od granic miasta jezioro Trupen, po fosach pozostały suche zapadliny, a jezioro Ewingi „odeszło” na południowy zachód...
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2 Na le ży mieć na uwa dze, że wów czas nie by ły zna ne w Eu ro pie ty po we dla na szych cza sów ślu zy ko mo ro we, mu sia ło więc za tem cho dzić o czę ścio wo ru cho mą za po rę wod ną lub sprzę żo ną pa rę za pór, a wła ści wa ślu -
za po ja wi ła się na ka na le w cza sach póź niej szych... 

Na pod sta wie ak tu od na wia ją ce go po przed ni przy wi lej lo ka cyj ny Za le wa, mo że my do mnie my -
wać, że bu do wa ka na łu zo sta ła ukoń czo na w kwiet niu 1334 ro ku. Po cząt ko wa część te go do ku men -
tu brzmi w tłu ma cze niu na stę pu ją co: 

2255  kkwwiieett  nniiaa 11333344.. Wiel ki szat ny i kom tur dzierz goń ski GGüünntthheerr  SScchhwwaarrzz  bbuurrgg po twier dza, po uwzględ -
nie niu praw soł ty sa, nada ny przez LLuu  ttrraa  zz BBrruunnsszz  wwii  kkuu mia stu ZZaa  llee  wwoo (Sa al feld) przy wi lej lo ka cyj ny, po -
zwa la mia stu i chło pom z KKuu  ppii  nnaa (Kup pen) na być młyn w Do brzy kach (We ins dorf, Wie gands dorf)
do roz biór ki, nad to mia stu po zwa la na na da ją ce się do prze wo zu po łą cze nie mię dzy je zio ra mi Ewin ga -
mi (Ewy ti gen) i Je zio ra kiem (Gey se rich) i użyt ko wa nie Je zio ra ka w ce lach trans por to wych.

Jest to do wód na to, że pierw szy sztucz ny ka nał że glow ny na zie mi wschod nio pru skiej mógł być,
zgod nie z prze zna cze niem, już w 1334 ro ku użyt ko wa ny. Oczy wi ście do pusz czal ne jest snuć przy pusz cze -
nia, że sko ro da ta przy wi le ju to wcze sna wio sna, a zi mą z oczy wi stych wzglę dów że glu ga śród lą do wa by -
ła nie moż li wa, to mo że świad czyć o tym, że bu do wa ka na łu zo sta ła ukoń czo na je sie nią 1333 ro ku. 

Tyl ko w ta kim ra zie po co mia noby zwle kać z wy da niem tak waż ne go do ku men tu aż pół ro ku?
Po co tra cić czas, któ ry miesz cza nie mo gli spo żyt ko wać na ko niecz ne przy go to wa nia tech nicz no -or -
ga ni za cyj ne do cał ko wi cie no wej na tym te re nie dzia łal no ści? W tym przy pad ku moż na ra czej twier -
dzić, że przy wi lej ow szem, nada no wio sną 1334 ro ku, ale pra ce wy koń cze nio we na ka na le mo gły
jesz cze trwać da lej. Prze cież do kład nie ta ka hi sto ria mia ła miej sce 5 wie ków póź niej, w przy pad ku ofi -
cjal ne go otwar cia Ka na łu Obe rlandz kie go. Po chyl nię w Bu czyń cu
uru cho mio no 31 sierp nia 1860 ro ku, ale pra ce in ży nie ryj ne trwa -
ły da lej – pierw szy rejs bar ki to wa ro wej na stą pił 29 paź dzier ni ka,
a fak tycz na że glu ga ru szy ła do pie ro w kwiet niu 1861 ro ku. 

Za pew ne w pra cach ziem nych przy re ali za cji prze ko pu uczest -
ni czy li miej sco wi Pru so wie, jed nak miesz kań cy Za le wa, co jest god -
ne od no to wa nia, sfi nan so wa li cał ko wi cie bu do wę ka na łu. Oprócz
te go Krzy ża cy na rzu ci li miesz cza nom speł nie nie in nych wy ma gań,
w tym naj waż niej sze go: za gwa ran to wa nie nie zmien no ści po zio mu
i ob ję to ści wód je zio ra Ewin gi, po przez wy bu do wa nie przed Ewin -
ga mi ślu zy. To wła śnie mia ło za bez pie czyć przed nie kon tro lo wa -
nym ubyt kiem mas wo dy od stro ny Za le wa2. Tak też i uczy nio no,
a mu sia ło to na stą pić naj póź niej wio sną 1334 ro ku. Dzię ki te mu
po wstał nie tyl ko pierw szy ka nał że glow ny na te re nie Prus, ale wy -
bu do wa no pierw szą w hi sto rii „ślu zę”. 

Bu do wa ka na łu trwa ła więc łącz nie 3 la ta, co da je oko ło 20 
ro bo czych mie się cy. Naj więk szym wy zwa niem in ży nie ryj nym 
by ła sa ma za po ra, gdyż resz ta prac spro wa dza ła się do ko pa nia 

to ru wod ne go i sy pa nia
na brze gach wy bra ne go
urob ku. Wów czas też oba
zbior ni ki wod ne znaj do -
wa ły się znacz nie bli żej
sie bie, a sam ka nał li czył
so bie oko ło 700-800 m
dłu go ści.

RRyyss.. 11..3344--3355.. Oko li ce daw nej ślu zy ka na ło wej

RRyyss.. 11..3366--3377..  
Brze gi je zior Ewin gi i Je zio rak 
w cza sach bu do wy ka na łu 
(ko lor czer wo ny) oraz zło te flo re ny 
z Za le wa
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Już w śre dnio wie czu ka nał był źró dłem roz wo ju i do bro by tu miesz kań ców, speł niał po kła da ne
w nim na dzie je przez je go bu dow ni czych. Świad czy o tym cho ciaż by od kry ty w Za le wie w 1991 ro -
ku, w fun da men tach śre dnio wiecz nej ka mie ni cy skarb zło tych flo re nów. Są dzi się, że mo net by ło oko -
ło 200, wy bi tych w la tach 1252-1334. 

Ka nał wy ma gał suk ce syw ne go po głę bia nia i oczysz cza nia – a w efek cie po stę pu ją ce go po wol ne -
go za ra sta nia dna i opa da nia wód je zio ra Ewin gi, a więc co fa nia się je go brze gów – rów nież suk ce -
syw ne go wy dłu ża nia sztucz ne go szla ku wod ne go. Mię dzy in ny mi po waż niej sze pra ce re no wa cyj ne
prze pro wa dzo no w 1776 ro ku, kie dy tym ra zem ze środ ków pań stwo wych (kró lew skich) ka nał po sze -
rzo no i po głę bio no, przy wra ca jąc mu utra co ne czę ścio wo zdol no ści że glu go we. 

WW PPOO  SSZZUU  KKII  WWAA  NNIIUU  NNOO  WWEEJJ  DDRROO  GGII

W wy da nym w Kró lew cu w 1821 ro ku pe rio dy ku Przy czy nek do wie dzy o Pru sach3, tam tej szy rad -
ca rzą do wy J. C. Wutz ke za mie ścił opra co wa nie z lu te go 1820 ro ku pod ty tu łem „Rze ka Drwę ca i jej
do pły wy”. In for mu je on, że kie dy ca ła Drwę ca po now nie zna la zła się pod pa no wa niem jed ne go
wład cy (po roz bio rach Pol ski, tym ra zem kró la Prus – przyp. C. W.), od 1796 ro ku za czę to pro jek to -
wać pod kie row nic twem rzą do we go rad cy bu dow la ne go H. Pe ter so na z Byd gosz czy udroż nie nie
i po głę bie nie dro gi wod nej – szla ku wio dą ce go do Drwę cy i da lej Drwę cą do Wi sły. Mia ła to być
zda niem Wutz ke kon ty nu acja śre dnio wiecz nej idei (z oko ło 1329 ro ku), kie dy to prze ko pa no i po łą -
czo no mia sto Za le wo i je zio ro Ewin gi z je zio rem Je zio rak na pół no cy oraz Je zio rak i Iła wę, po przez
Je zio ro Iław skie i po głę bio ną rze kę Iław kę z Drwę cą, opo dal wsi Ro dzo ne na po łu dniu. W 1798 ro -
ku spe cjal na ko mi sja od by ła na wet rejs in spek cyj ny bar ką to wa ro wą po Drwę cy i oko licz nych je zio -
rach, w ce lu oce ny że glow no ści szla ku oraz je go po ten cjal ne go zna cze nia dla roz wo ju han dlu.
Pro jek ty łą cze nia je zior obe rlandz kich z mo rzem od po łu dnio we go za cho du, a więc po przez udroż -
nie nie i re gu la cję Drwę cy osta tecz nie za rzu co no, nie tyl ko z po wo dów lo gi stycz nych, ale rów nież
z uwa gi na fakt, że sta ła się ona po now nie rze ką gra nicz ną.

W po cząt kach XIX wie ku pla no wa no już, a sfe ry ku piec kie Obe rlan du (m. in. Ostró dy) i El blą ga lob -
bo wa ły na rzecz po łą cze nia obe rlandz kich je zior (w tym Je zio ra ka i Ewin gów) z Za le wem Wi śla nym
od pół no cy, po przez Je zio ro Dru zno. Na stro nie 454 wzmian ko wa ne go wy daw nic twa czy ta my: „Je śli
spoj rzy my na po wierzch nię zie mi po mię dzy Drwę cą i je zio rem Dru zno, w tym po ło że nie po bli skich
akwe nów wod nych: na su wa się ży cze nie po łą cze nia ich sztucz ną dro gą wod ną, pro wa dzą cą z Ostró -
dy do El blą ga, przez Je zio ro Drwęc kie i rze kę Li wę, opo dal któ rej w 1337 ro ku wznie sio no za mek i mia -
sto Mi łom łyn; da lej je zio rem Ilińsk, Ru da Wo da, Sam bród i je go za chod nim ra mie niem (za pew ne cho dzi
o je zio ro Pi nie wo – przyp. C. W.) w kie run ku miej sco wo ści Dru li ty (oko li ce dzi siej szej po chyl ni Bu czy -
niec – przyp. C. W.). Stąd szedł by sztucz ny ka nał dłu go ści 1 i 3/4 mi li (ok. 13,2 km) po nad wsią Mar wi -
ca (oko li ce osa dy Je lon ki, opo dal dzi siej szej po chyl ni Je le nie – przyp. C. W.), w kie run ku je zio ra Dru zno
(któ rę dy wie dzie że glu ga do El blą ga), a ze znacz ne go wznie sie nia przy Dru li tach spły wa ją stru mie nie,
któ re mo gą za pew nić wy ma ga ną ilość wo dy do ślu zo wań w ślu zach ko mo ro wych; al bo też od ci nek
ten bę dzie mu siał być po ko ny wa ny lą dem... Aby prze dłu żyć ten sztucz ny szlak wod ny, moż na rów nież
po łą czyć je zio ra Bar tę żek i Sze ląg dla zby tu drew na z tam tej szych la sów...”.

Po cząt ko wo roz pa try wa no dwa pro jek ty no wych po łą czeń wod nych: tzw. „pierw szą li nię ka na ło -
wą”, wio dą cą dzi siej szym szla kiem Ka na łu El blą skie go, oraz tzw. „dru gą li nię ka na ło wą” pro wa dzą -
cą bez po śred nio od Za le wa i je zio ra Ewin gi w kie run ku El blą ga. Dru ga li nia ka na ło wa mia ła
wy cho dzić z po łu dnio wej za to ki je zio ra Dru zno, na stęp nie iść obok osa dy Wy so ka i miej sco wo ści
My śli ce (opo dal któ rej na le ża ło zbu do wać 5 śluz), do cho dzić do je zio ra Ewin gi, a na stęp nie śre dnio -
wiecz nym Ka na łem Do brzyc kim do je zio ra Je zio rak i Iła wy. Je zio ro Drwęc kie i Ostró dę mia no po łą -
czyć od za cho du z Je zio ra kiem i ca łym sys te mem po przez je zio ro Ił gi i Gil Wiel ki. Ten jed nak pro jekt
sku tecz nie opro te sto wa li zie mia nie z po łu dnio wych oko lic je zio ra Dru zno, bo jąc się po noć za le wa -
nia wo da mi ka na łu ich łąk i pól upraw nych… 

Od oko ło 1837 ro ku przez przy szłe go bu dow ni cze go Ka na łu Obe rlandz kie go, Geo r ga Ja co ba Ste -
en ke, roz pa try wa ny był już tyl ko je den plan, za kła da ją cy tra sę szla ku ka na ło we go we dług prze bie gu
pierw szej li nii ka na ło wej. Ste en ke był więc w tym przy pad ku kon ty nu ato rem prac stu dyj nych Was ser -
bau in spek to ra Wutz ke.

3 J.C. Wutzke: Drewenz-Flusses. „Beiträge zur Kunde Preussens”, Königsberg 1821, s. 425-457.
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4 J. G. Bu jack: Die Grup pe der Obe rlan di schen Se en, mit Bez u gnah me auf eine Ka nal -Ver bin dung der sel ben mit dem Drau sen see. „Wa ter lan di sches Ar chiv für Wis sen schaft, Kunst, In du strie und Agri kul tur oder Preuß. Pro vin -
zial -Blätter”, Königs berg 1838, s. 364-368. 

Osta tecz nie Za le wo i Je zio ro Ewin gi (wraz z Ka na łem Do brzyc -
kim) mia no po łą czyć z je zio rem Dru zno i Za le wem Wi śla nym
od stro ny wschod niej, ka na łem wio dą cym od Mi łom ły na, któ re go
bu do wa ru szy ła w koń cu paź dzier ni ka 1844 ro ku. Nie ja ko przy oka -
zji pla no wa no zli kwi do wać do brzyc ką ślu zę, a w efek cie po łą czyć
bez po śred nio Ewin gi z Je zio ra kiem. 

Jak pi sał w ber liń skim pe rio dy ku „Ze it schrift für Bau we sen” z 1861
ro ku to wa rzysz po dró ży stu dyj nej G. J. Ste en ke do Ame ry ki z 1850 ro ku
– bauführer E. G. Schmid – w pierw szym opra co wa niu o Ka na le Obe -
rlandz kim (Der El bing -oberländi sche Ca nal), pro jekt bu do wy ka na łu, osta -
tecz nie za twier dzo ny w Ber li nie do re ali za cji, za kła dał m.in. po łą cze nie
i do pro wa dze nie po zio mu lu stra wo dy je zio ra Ewin gi do po zio mu je zio -
ra Je zio rak. We dług Schmi da je zio ro Ewin gi le ża ło wów czas (przed 1844
ro kiem) za le d wie 1 sto pę po wy żej Je zio ra ka, czy li oko ło 31 cm. 

In ży nier Ste en ke z ca łą pew no ścią pro wa dził pra ce in ży nie ryj ne (po głę bia nie, po sze rza nie i czysz -
cze nie to ru wod ne go) na Ka na le Do brzyc kim, a we dle ma py Schmi da by ły to la ta 1849-1850. W nie -
licz nych opra co wa niach na te mat te go ka na łu po da je się, że osta tecz nie ślu zę ro ze bra no w 1886 ro ku,
przy oka zji ko lej nych prac re no wa cyj nych, w wy ni ku cze go wo dy obu je zior po łą czy ły się już bez po -
śred nio, a po ziom je zio ra Ewin gi osta tecz nie ob ni żył się do po zio mu Je zio ra ka. Jed nak na wzmian ko -
wa nej ma pie nie wy stę pu je już żad na te go ro dza ju bu dow la, moż li we więc, że li kwi da cji ślu zy do ko nał
jesz cze przed 1861 ro kiem G. J. Ste en ke. Wie my jed nak, że po 1881 ro ku, kie dy uru cho mi no ostat nią
po chyl nię Ca łu ny (wów czas Neue Kus sen, pol. No we Ku sy), ro ze bra no tam tej szy ze spół 5, zbęd nych już,
drew nia nych śluz ko mo rych. Moż li we więc, że wła śnie wte dy do ko na no roz biór ki i tej ślu zy.

Ślu za z pew no ścią ist nia ła jesz cze w la tach 50. XIX wie ku. Przy kła do wo w sierp niu 1853 ro ku ga -
ze ty el blą skie do no si ły o po bie ra niu opłat na ka na le i ślu -
zach po mię dzy miej sco wo ścia mi Ostró da, Iła wa, Za le wo
i Mi łom łyn. W kro ni ce per so nal nej kró le wiec kie go
„Dzien ni ka Urzę do we go Kró lew skie go Rzą du Pro win cji
Pru skiej” („Amts -Blatt der Königl. Preus si schen Re gie rung
zu Königs berg”) po da no, że od 1 kwiet nia 1856 r. straż ni -
kiem na Ka na le Do brzyc kim zo stał cza so wo Fer dy nand
Pe ters, dzier żaw ca karcz my w Do brzy kach, a od 1 stycz -
nia 1857 ro ku za stą pił go in wa li da Lu dwig Lo bau. Straż -

ni cy ci m.in. po bie ra li opła ty za każ do ra zo we przej ście przez ślu zę.
W 1821 ro ku Was ser bau in spek tor Wutz ke ob li czał dłu gość ca łej (wraz z to rem wod nym przez je -

zio ro Ewin gi) no wo pro jek to wa nej dro gi wod nej po mię dzy je zio rem Je zio rak i por tem w Za le wie
na 3/4 mi li pru skiej, a więc ok. 5.650 m. W cza sach nam współ cze snych dłu gość sa me go Ka na łu Do -
brzyc kie go wy no si oko ło 2.650 m.

RRyyss.. 11..3388--3399.. Pierw sza li nia ka na ło wa 
oraz dru ga li nia ka na ło wa (z Ka na łem 

Do brzyc kim – niem. We ins dorf fer Ka nal) 
– wg J. G. Bu jack 4

RRyyss.. 11..4400..  
Ma pa Ka na łu El blą sko -Obe rlandz kie go

i We ins dor fer Ca nal, 
na ma pie Schmi da z 1860 r. 

(Uwa ga: pół noc po stro nie pra wej, 
wschód u do łu)

RRyyss.. 11..4411.. Anons pra so wy o ślu zach z 20 sierp nia 1853 r.
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Ele men tem cha rak te ry stycz nym
Ka na łu Do brzyc kie go jest most prze -
rzu co ny nad ka na łem w je go cen -
tral nej czę ści, a więc w miej sco wo ści
Do brzy ki. W cza sach krzy żac kich,
oko ło 200 m na pół noc, w kie run ku
Za le wa, znaj do wa ła się ślu za. Po nie -
waż Do brzy ki le ża ły na dro dze pro -
wa dzą cej z Za le wa do Bi skup stwa
Po me zań skie go (w tym Su sza) są dzić
na le ży, że pierw szy z oczy wi stych
wzglę dów drew nia ny most, zo stał
po bu do wa ny wraz z prze ko pa niem
to ru wod ne go, a więc w ro ku 1334.
Na prze strze ni se tek lat prze pra wa
mo sto wa mu sia ła być wie lo kroć re -
mon to wa na i od bu do wy wa na. Jest
wiel ce praw do po dob ne, że ulep szeń

i re mon tu mo stu do ko nał m.in. G. J. Ste en ke w la tach 1849-1850, a naj praw do po dob niej do ko na no
wów czas ko lej nej re no wa cji i prze bu do wy ślu zy tak, aby swo bod nie mo gły prze cho dzić przez nią
znor ma li zo wa ne dla ca łe go Ka na łu Obe rlandz kie go stat ki. Obec na kon struk cja mo sto wa po cho dzi
z 1910 ro ku. Jest to jed no przę sło wy most be to no wy, z ele men ta mi ka mien ny mi i ce gla ny mi, wy re -
mon to wa ny w po cząt kach XXI wie ku.

NNAA  ZZEEWW  NNIICC  TTWWOO  DDRROO  GGII  WWOODD  NNEEJJ

Jest rze czą nie po ję tą, że ten naj star szy na te re nie Pol ski czynny ka nał że glow ny nie otrzy mał i nie
po sia dał przez bli sko 70 lat (te sło wa by ły pi sa ne w po ło wie 2013 ro ku) żad nej ofi cjal nej pol skiej na -
zwy – tak, jak by go wca le nie by ło! Nie zo stał on ani na zwa ny zgod nie z Roz po rzą dze niem Pre zy den -
ta Rze czy po spo li tej z dnia 24 paź dzier ni ka 1934 r. o usta le niu nazw miej sco wo ści i o nu me ra cji
nie ru cho mo ści, ani z usta wą z dnia 29 sierp nia 2003 r. o urzę do wych na zwach miej sco wo ści i obiek tów
fi zjo gra ficz nych, ani na wet nie wy mie nio no go w Hy dro ni mach Głów ne go Urzę du Geo de zji i Kar to -
gra fii. Ten nie wiel ki szlak wod ny jest in te gral ną czę ścią dro gi wod nej, któ ra przez dzie się cio le cia zwa -
na by ła Ka na łem Obe rlandz kim, a mia sto Za le wo by ło w la tach 1525-1752 sto li cą okrę gu
ad mi ni stra cyj ne go o na zwie Obe rland. Prze ko pa ny oko ło 1334 ro ku ka nał prze bie ga przez wieś Do -
brzy ki (niem. We ins dorf), stąd zwy cza jo wo bu dow la ta no si na zwę KKaa  nnaałł  DDoo  bbrrzzyycc  kkii (niem. WWee  iinnss  ddoorr  --
ffeerr  KKaa  nnaall). 

Trud no okre ślić, kie dy po ja wi ła się ta ka wła śnie na zwa tej dro gi wod nej, pod kreśl my, że sa mi Krzy -
ża cy nie uży li w przy wi le ju okre śle nia ka nał, lecz „po łą cze nie mię dzy je zio ra mi Ewin gi i Je zio rak”.
Z ca łą pew no ścią na zwa We ins dor fer Ka nal wy stę pu je na XIX - i XX -wiecz nych ma pach nie miec kich.

Wcze śniej sze ma py, z po wo du ogól ni ko wo ści
i zbyt du żej ska li, nie od no to wu ją na zwy ka na -
łu w ogó le, choć uka zy wa ne by ło po łą cze nie
wod ne obu je zior. Po nie waż wieś Do brzy ki 
by ła po cząt ko wo na zy wa na dwo ja ko: al bo We -
ins dorf, albo Wi gan des dorf, od śre dnio wiecz -
ne go za sadź cy tej miej sco wo ści, nie ja kie go
Wi gan da vel Wy gan do5 – ozna cza to, że prze -
kop mógł być rów nież okre śla ny ja ko WWii  ggaannddss  --
ddoorr  ffeerr  KKaa  nnaall.

RRyyss.. 11..4422..  Most w Do brzy kach

RRyyss.. 11..4433..  We ins dor fer Ca nal na nie miec kiej ma pie z 1893 r. 
– wg Re ich samt für Lan de sauf nah me 

5 A. Seraphim: Preussisches Urkundenbuch. Politische (allgemeine Abteilung). Königsberg 1909, s. 510-511.   
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6 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom III, Warszawa 1882, s. 572-573.

Na zwy We ins dorf fer Ka nal użył przy kła do wo, przy wo ła ny wcze śniej J. G. Bu jack, opi su ją cy dru gą
li nię ka na ło wą (pod po zy cją 16), a sam tekst pi sa ny był w ro ku 1836. Ozna cza to m. in., że na zwa ta
mu sia ła być sto so wa na w no men kla tu rze ów cze snych in ży nie rów i kar to gra fów. Na le ży jed nak za uwa -
żyć, że na nie miec kich ma pach sprzed drugiej woj ny świa to wej, ka nał ozna cza ny był m.in. skró ta mi
„OObbee  rrllaanndd  KKaann” lub „OObbee  rrllaann  ddeerr  KKaann” – co świad czy o utoż sa mia niu te go od cin ka ka na ło we go z dzi -
siej szym Ka na łem El blą skim. 

O ile zaś wy stę pu ją trud no ści z opi sy wa -
niem nie miec kich nazw ka na łu, o ty le jesz cze
więk sze pro ble my na po tka my w przy pad ku
na zew nic twa pol skie go. Co dziw ne, pol skiej
na zwy nie znaj dzie my na przy kład w wiel kim
dzie le, opi su ją cym set ki miej sco wo ści i obiek -
tów fi zjo gra ficz nych z tych te re nów, „Słow ni ku
geo gra ficz nym Kró le stwa Pol skie go i in nych
kra jów sło wiań skich”, wy da wa nym w War sza -
wie w la tach 1880-1902. Przy tocz my w tym
miej scu frag ment opi su je zio ra Je zio rak (ów -
cze sna na zwa pol ska to Je zie rzy ce – przyp. C.
W.), po cho dzą cy z To mu III Słow ni ka6, z ro -
ku 1882:

„JJee  zziiee  rrzzyy  ccee, niem. Ge se rich -See, wiel kie je zio -
ro na po gra ni czu Prus za chod nich i wschod nich

w pow. su skim i mo rą skim (obec nie iław skim – przyp. C. W.)... Z osad przy le głych waż niej sze są: Na po łu -
dnio wym koń cu mia sto Iła wa (Deutsch Eilau), na pół noc nad je zio rem Ewing w związ ku sto ją cem z Je zie -
rzy ca mi mia sto Za le wo (Sa al feld). Wsie ko ściel ne: We ins dorf i Schnel l wal de... Od pływ ma dwo ja ki:
pół noc ny przez licz ne je zio ra i no wy ka nał ma zur ski (oberländi scher Ka nal) na je zio ro Dru zno ko ło El blą ga
do Świe żej za to ki (Za lew Wi śla ny – przyp. C. W.) i po łu dnio wy przez stru gę Iław kę do Drwę cy i Wi sły”. 

Tra we stu jąc część te go opi su, moż na stwier dzić, że Ka nał Do brzyc ki okre śla się ja ko zzwwiiąą  zzeekk  (po -
wią za nie) zz JJee  zziiee  rrzzyy  ccaa  mmii.

Te go ty pu pró by okre śla nia ka na łu to wa rzy szą nam rów nież współ cze śnie. Przy kła do wo w wy ka zie
śród lą do wych dróg wod nych (Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 10 grud nia 2002 r. w spra wie śród -
lą do wych dróg wod nych – Dz. U. Nr 210, poz. 1786) zde fi nio wa no na stę pu ją co Ka nał El blą ski: „od Je zio -
ra Dru zno do Je zio ra Je zio rak i Je zio ra Sze ląg Wiel ki, wraz z ty mi je zio ra mi i je zio ra mi na tra sie Ka na łu,
oraz sszzllaakk  bboocczz  nnyy  ww kkiiee  rruunn  kkuu  mmiieejj  ssccoo  wwoo  śśccii  ZZaa  llee  wwoo  oodd JJee  zziioo  rraa  JJee  zziioo  rraakk  ddoo JJee  zziioo  rraa  EEwwiinn  ggii włącz nie”.

Za jed no z pierw szych pol skich tłu ma czeń na zwy We ins dor fer Ka nal na le ży uznać okre śle nie KKaa  nnaałł  WWee  --
iinnss  ddoorr  ffsskkii, uży te przez Sta ni sła wa Sro kow skie go w „Dro gach że glow nych w Pru siech Wschod nich (Ost -

preus sens Was ser stras sen)” z 1929 ro ku, gdzie
na stro nie 18 zna leźć moż na opis: „... akwe dukt
na je zio rze Abi skar (Kar nic kie – przyp. C. W.)
i po łą cze nia mi mię dzy je zior ne mi wie dzie
do Liw skie go Mły na (Mi łom łyn – przyp. C. W.)
od ci nek za chod ni ka na łu, z któ rym na wo dach
Je zio ra ka łą czy się lin ja pro wa dzą ca ka na łem
We ins dor fskim do miej sco wo ści Za le wo (Sa al -
feld) nad je zio rem Ewing”.

Tej sa mej na zwy S. Sro kow ski użył rów nież
na stro nie 85 książ ki „Je zio ra i Mo cza ry Prus
Wschod nich”, wy da nej w War sza wie w 1930
ro ku. Po za koń cze niu drugiej woj ny świa to wej,
ja ko prze wod ni czą cy rzą do wej Ko mi sji Usta la -
nia Nazw Miej sco wo ści i Obiek tów Fi zjo gra ficz -
nych, nie do pro wa dził do ofi cjal ne go usta le nia

praw nie obo wią zu ją cej na zwy pol skiej ka na łu, uży wa jąc do koń ca swe go ży cia na zwy Ka nał 
We ins do rf ski.

RRyyss.. 11..4444..  Ka nał Do brzyc ki w Do brzy kach

RRyyss.. 11..4455..  Je zio ro Je zio rak i wej ście na Ka nał Do brzyc ki



Sko ro jed nak daw na wieś We ins dorf obec -
nie no si mia no Do brzy ki, na tu ral ną ko le ją rze -
czy jest na zy wa nie tej dro gi wod nej wła śnie
Ka na łem Do brzyc kim. Chcąc osta tecz nie do peł -
nić ko niecz nych for mal no ści i ofi cjal nie na zwać
ten obiekt fi zjo gra ficz ny, ini cja ty wę usank cjo no -
wa nia na zwy pod ję li ci, któ rzy z hi sto rycz ne go
punk tu wi dze nia są do te go naj bar dziej upraw -
nie ni: miesz kań cy i raj cy Za le wa. Dnia 27 mar -
ca 2013 ro ku Ra da Miej ska w Za le wie pod ję ła
w tej spra wie sto sow ną uchwa łę:

Zgod nie z obo wią zu ją cą usta wą z dnia 29 sierp -
nia 2003 r. o urzę do wych na zwach miej sco wo ści
i obiek tów fi zjo gra ficz nych mi ni ster wła ści wy do spraw
ad mi ni stra cji pu blicz nej wy dał w dniu 13 grud -
nia 2013 r. roz po rzą dze nie, któ rym usta lił urzę do wą
na zwę obiek tu fi zjo gra ficz ne go: „KKaa  nnaałł  DDoo  bbrrzzyycc  kkii”.
Ofi cjal na na zwa obo wią zu je od dnia 1 stycz nia 2014
ro ku. Ka nał do cze kał się tej na zwy do kład nie po 680
la tach od wy bu do wa nia.

UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Współ cze śni miesz cza nie za lew scy sta ra ją się kon ty nu -

ować chlub ne tra dy cje swo ich po przed ni ków z Tu ryn gii.
Z te go po wo du Za le wo i nie miec kie Sa al feld to ofi cjal ne
mia sta part ner skie. Wła dze Za le wa czy nią wie le, aby przy -
wró cić ruch że glu go wy i tu ry stycz ny na le ci wym Ka na le
Do brzyc kim, m.in. or ga ni zu ją re ga ty i rej sy w po szu ki wa -
niu „za lew skich flo re nów”. God nym od no to wa nia jest fakt
po głę bie nia i oczysz cze nia dna za lew skie go por tu oraz od -
da nia do użyt ku no wo cze snej eko -ma ri ny w dniu 26 kwiet -
nia 2013 ro ku – nie mal że do kład nie w rocz ni cę uzy ska nia
śre dnio wiecz ne go przy wi le ju na użyt ko wa nie ka na łu i je -
zio ra Ewin gi.

Po nie waż pół noc ny kra niec je zio ra Ewin gi jest jed nym z krań co wych punk tów ca łe go sys te mu wod -
ne go Ka na łu El blą skie go, a Ka nał Do brzyc ki jest je go pier wot ną, naj star szą czę ścią – cał kiem słusz nie
za le wia nie lan su ją ha sło re kla mo we: „Ka nał El blą ski za czy na się w Za le wie!”.

RRyyss.. 11..4466.. Port w Za le wie na pocz tów ce z po cząt ków XX w.

RRyyss.. 11..4499--5500..  Otwar cie eko -ma ri ny w Za le wie

RRyyss.. 11..4477.. Uchwa ła Ra dy Miej skiej w Za le wie 
z dnia 27 mar ca 2013 r.

RRyyss.. 11..4488..  Roz po rzą dze nie Mi ni stra AiC 
z dnia 13 grud nia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. Poz. 1629)
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1 Ba da nia i ana li zę kry tycz ną na ten że te mat prze pro wa dził m.in. Bo le sław Or łow ski, na prze ło mie lat 50. i 60. XX w.

11..33  KKaa  nnaałł  KKoo  ppeerr  nnii  kkaa (Stru ży na, pot. Ma ła Bau da, niem. Ko per ni kus Gra ben)

Ka nał Ko per ni ka zna lazł swo je miej sce w tej książ ce z kil ku istot nych po wo dów, choć zgod nie
z praw dą ni gdy nie był on śród lą do wą dro gą wod ną. Jed nak Ko per ni kus Gra ben jest god ny po świę -
ce nia na szej uwa gi, po nie waż m.in. zo stał wy bu do wa ny jesz cze w śre dnio wie czu, był swe go cza su no -
wa tor ski w Eu ro pie, no si mia no i je go bu do wa przy pi sy wa na jest świa to wej sła wy astro no mo wi1 oraz
le ży na War mii, kra inie sto sun ko wo ubo giej (z punk tu wi dze nia po ru sza nej te ma ty ki) w ka na ły i za -
byt ko we urzą dze nia in ży nie rii wod nej. 

Ka nał zo stał wy ko pa ny i usy pa ny w cza sach krzy żac kich, za pew ne w XIV wie ku, a za cho wa ne do -
ku men ty po zwa la ją na twier dze nie, że z ca łą pew no ścią ist niał już w 1427 ro ku. Po wo dem bu do wy
ka na łu by ło umoż li wie nie funk cjo no wa nia mły na wod ne go, a przy oka zji do star cza nie wo dy pit nej
miesz kań com mia sta. By ła to kwe stia stra te gicz na, wa run ku ją ca ist nie nie gro du. Po pro wa dzo no więc
odej ście od po bli skiej rze ki Bau dy (niem. Bau de), kie ru jąc ka nał za ko lem ku From bor ko wi (niem.
Frau en burg), kie dy rze ka znaj du je swo je uj ście w Za le wie Wi śla nym oko ło 1.900 m na pół noc ny -
-wschód od uj ścia do Za le wu wód Ka na łu Ko per ni ka. Z te go też po wo du przez dłu gi czas ka nał na -
zy wa no Ma ła (lub No wa) Bau da, al bo po pro stu Bau da.

Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu (odej ście od rze ki Bau dy) to: 54º 20’ 24”
NN i 19º 42’ 31” EE, na to miast punk tu koń co we go ka na łu (uj ście do ba se nu por to we go we From bor -
ku, styk z Za le wem Wi śla nym) to: 54º 21’ 33” NN i 19º 40’ 44” EE.

Ka nał za czy nał swoj bieg w punk cie wy pły wu z rze ki Bau dy, opo dal ma jąt ku Bog da ny (niem. Son -
nen berg). Tuż obok, w miej scu o obec nej na zwie Krze (niem. Kog gen busch) znaj do wa ła się za po ra
spię trza ją ca wo dy po trzeb ne na za si le nie ka na łu; moż li we jest, że był to na wet sys tem ko lej nych kil -
ku za pór spię trza ją cych.

RRyyss.. 11..5511..  
Prze bieg Ka na łu 
Ko per ni ka (nie bie ska li nia)
na ma pie z 1910 r. 
Ko lo rem żół tym 
za zna czo no od ci nek 
za sy pa ny na prze ło mie
lat 60. i 70. XX w., 
ko lo rem czer wo nym
rze kę Bau dę 

RRyyss.. 11..5522--5533..  
Pa no ra ma From bor ka 
wg Hartk no cha – mie dzio ryt 
z 1684 r. oraz astro nom Ko per nik
na wie ży ka te dral nej we From bor -
ku – ob raz olej ny Ja na Ma tej ki
z 1873 r.
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Cał ko wi ta dłu gość ka na łu (li cząc
od rze ki Bau dy) wy no si ła oko ło 5.940 m,
przy śred niej sze ro ko ści 5 m po mię dzy
sztucz nie usy pa ny mi wa ła mi (czę ścio wo
wy ko rzy stu jąc przy bu do wie ist nie ją ce, na -
tu ral ne sto ki wznie sień). Róż ni ca po zio mu
wód po mię dzy punk tem po cząt ko wym
i koń co wym sys te mu (a więc po zio mem
mo rza) wy no si ła 18,5 m.

HHYY  DDRRAAUU  LLIICCZZ  NNYY  MMAAJJ  SSTTEERRSSZZ  TTYYKK

Miesz kań cy From bor ka szczy cą się swo im zna mie ni tym oby wa te lem, wiel kim astro no mem Mi ko -
ła jem Ko per ni kiem (ur. 19 lu te go 1473 ro ku w To ru niu, zm. 24 ma ja 1543 ro ku we From bor ku). Po -
wo dem do du my jest też (cał kiem słusz nie!) sys tem wo do cią go wy, do star cza ją cy od XVI wie ku świe żą
wo dę pit ną na wzgó rze ka te dral ne, któ re go in te gral nym ele men tem by ła tzw. wie ża wod na. Za po -
mo cą spe cjal ne go me cha ni zmu umiesz czo ne go we wnątrz wie ży, wo da z ka na łu by ła pod no szo na
na znacz ną wy so kość, skąd (dzię ki róż ni cy ci śnień i wy ko rzy sta niu za sa dy na czyń po łą czo nych) by ła
do pro wa dza na na from bor skie wzgó rze, w tym do tzw. ka no nii ze wnętrz nych, le żą cych po za mu ra -
mi ka te dral nych umoc nień. 

Te go ty pu urzą dze nia, słu żą ce przy kła do wo od wad nia niu ko palń czy na wad nia niu pól, zna ne by -
ły nie tyl ko w śre dnio wie czu, ale na wet w sta ro żyt no ści. Jed nak ja ko kon struk cje słu żą ce miej skim ce -
lom wo do cią go wym po ja wi ły się w Eu ro pie do pie ro w pierw szej po ło wie XVI wie ku (To le do w 1526
ro ku oraz Au gs burg w 1548 ro ku), tak więc wo do ciąg from bor ski (je go me cha nizm wie ży wod nej) był
wów czas no wa tor skim roz wią za niem na ska lę eu ro pej ską, a więc w prak ty ce świa to wą.

Nic więc dziw ne go, że z bie giem lat au tor stwo skom pli ko wa ne go sys te mu zo sta ło przy pi sa ne ge -
nial ne mu na ukow co wi – ka no ni ko wi Mi ko ła jo wi, a ka nał, wie ża i wo do ciąg sta ły się w świa do mo ści
ludz kiej nie roz łącz ny mi bu dow la mi, w kon se kwen cji da to wa ny mi na ten sam okres. We wnątrz wie -

ży za mon to wa no łań cu cho wy me cha nizm czer pa ko wy,
wpra wia ny w ruch ener gią wo dy ka na łu, któ ra ob ra ca -
ła ko ło młyń skie. Ca ła kon struk cja wie ży mia ła bli -
sko 30 m wy so ko ści, a wo da by ła w niej pod no szo na
na wy so kość po nad 25 m, by oko ło dwu stu me trów da -
lej, po mię dzy ka no nia mi ze wnętrz ny mi, wy try snąć
w zbior ni ku na wzgó rzu ka te dral nym na wy so ko ści nie -
speł na 20 m.

Jed nak wie żę wod ną we From bor ku,
na fun da men tach śre dnio wiecz ne go mły na
wod ne go, nie wy bu do wał Mi ko łaj Ko per nik,
lecz nie ja ki mu rarz Sta ni slao (Sta ni sław),
a urzą dze nia we wnątrz wie ży, słu żą ce pod -
no sze niu wo dy i jej trans por to wi na wzgó rze
ka te dral ne, za pro jek to wał i wy ko nał nie ja ki
rur mistrz Va len tin Hen dell z Wro cła wia. Za -

RRyyss.. 11..5544..  
Ka nał Ko per ni ka po mię dzy wie żą wod ną 
i ba se nem por to wym we From bor ku

RRyyss.. 11..5555--5566.. Pa ter no ster – prze no śnik ku beł ko wo -czer pa ko wy 
– wg Geo r gio Agri co li (po le wej), wy da nie z 1556 r. oraz 

wg Da nie le Bar ba ro (za Wi tru wiu szem), wy da nie z 1567 r. 

RRyyss.. 11..5577--5588..  
Rzeźba postaci Mi ko łaja Ko per nika
u pod nó ża wzgó rza ka te dral ne go,
ob ser wu ją cego „swój” ka nał i wie żę wod ną 
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cho wa na umo wa po mię dzy Ka pi tu łą Die ce zji War miń skiej i mi strzem Va len ti nem, okre śla czas wy -
ko na nia za mó wie nia na la ta 1571-1572, a więc już po śmier ci astro no ma.

Tym cza sem z From bor kiem i Ka na łem Ko per ni ka moż na pró bo wać po wią zać jesz cze in ną zna mie -
ni tą oso bi stość o sła wie i re no mie świa to wej. Otóż twór ca ma szy ne rii wo do cią go wej, wro cław ski 
rur mistrz Va len tin (Val ten) Hen del (Händel) – to praw do po dob nie pra pra dzia dek (ewen tu al nie pra -
dzia dek) wiel kie go kom po zy to ra ba ro ku JJee  rrzzee  ggoo  FFrryy  ddee  rryy  kkaa  HHaa  eenn  ddllaa. Uro dzo ny bo wiem w 1582 ro ku
we Wro cła wiu póź niej szy dzia dek J. F. Ha en dla ze stro ny oj ca, rów nież o imie niu Va len tin i ta kiej sa -
mej pro fe sji, prze niósł się wraz z ro dzi ną w po cząt kach XVII wie ku do Hal le w Sak so nii, gdzie w 1685
ro ku przy szedł na świat kom po zy tor. Bio rąc pod uwa gę fakt, że wro cław scy Ha en dle spe cja li zo wa li się
w wy ro bie mie dzia nych rur i ko tłów, na le ży do mnie my wać, że in sta la cja wo do cią go wa skła da ła się
z rur drew nia nych oraz po czę ści wła śnie z mie dzia nych (mo sięż nych) rur i na czyń, a sa mo urzą dze -
nie pod no śni ko we za wie ra ło mie dzia ne (mo sięż ne) czer pa ki. Oso bli wym zbie giem oko licz no ści jest,
że pro fe sja Ha en dlów to w ję zy ku nie miec kim Kup fer sch mied (ang. Cop per smith), czy li pra cu ją cy z mie -
dzią ko tlarz -mie dzio ryt nik, a na zwi sko Ko per nik praw do po dob nie wy wo dzi się od mie dzi (za pew ne jej
wy do by wa nia bądź ob rób ki), a sa ma ro dzi na Ko per ni ka po cho dzi ła rów nież ze Ślą ska (wieś Ko per ni -
ki, niem. Köpper nick). Je rzy Fry de ryk Ha en del na swój spo sób kon ty nu ował „wo do cią go we” tra dy cje
wro cław skich przod ków: skom po no wał i wy sta wił w 1717 ro ku na bar ce na wo dach Ta mi zy słyn ny
utwór „Wa ter Mu sic” (Mu zy ka Wo dy) dla an giel skie go kró la Je rze go I Ha no wer skie go.

Urzą dze nia wo do cią go we we From bor ku dzia ła ły, ale wy ma ga ły
one okre so wych na praw i re mon tów. Swo ją służ bę wie ża wod na i jej
me cha ni zmy peł ni ły przez oko ło 200 lat. Pod ko niec XVIII wie ku ru ry
i kon struk cję czer pa ko wą ro ze bra no, ale sam Ka nał Ko per ni ka da lej
ist niał, pro wa dząc swo je wo dy do por tu we From bor ku. Ka nał peł nił
jesz cze swo je funk cje go spo dar cze w 1944 ro ku, kie dy na pę dzał ko ło
wod ne mły na zbo żo we go w ob rę bie wie ży wod nej.

Osta tecz ny kres uży tecz no ści ka na łu przy nio sły dzia ła nia wo jen ne.
Młyn wod ny uległ znisz cze niu, po dob nie jak bu dow le spię trza ją ce wo -
dę w po cząt ko wym bie gu ka na łu. Ćwierć wie ku póź niej, w związ ku
z pro wa dzo ną w la tach 1966-1973 ogól no pol ską har cer ską ak cją od bu -
do wy miasta „Ope ra cja 1001-From bork” (dla uczcze nia 500. rocz ni cy
uro dzin Mi ko ła ja Ko per ni ka), pla no wa no do ko nać re wi ta li za cji Ka na łu
Ko per ni ka. Osta tecz nie po stą pio no do kład nie od wrot nie – choć upo -
rząd ko wa no te ren, to bez pow rot nie utra co no część ko ry ta ka na łu, za sy -
pu jąc śród miej ski frag ment (po wy żej wie ży wod nej) o dłu go ści
oko ło 700 m. 

W sa mym mie ście Ka nał Ko per ni ka peł ni obec nie funk cje stric te tu -
ry stycz ne: ja ko ele ment kra jo bra zo wy (od wie ży wod nej, bę dą cej punk -
tem wi do ko wym, do po bli skie go por tu pły nie na dal ciek wod ny) oraz
ja ko źró dło le gen dy, wią żą cej je go bu do wę z oso bą wiel kie go astro no ma.
W po zo sta łej, po za miej skiej czę ści ka na łu wo da po ja wia się miej sca mi
i okre so wo (głów nie w efek cie opa dów), wie le od cin ków moż na przejść
su chą sto pą, a naj więk szą prze szko dę sta no wią ro sną ce (lub zwa lo ne)
na zbo czach i we wnątrz ko ry ta ka na łu drze wa oraz krze wy.

PPoodd  ssuu  mmoo  wwuu  jjąącc
Ka nał Ko per ni ka zo stał wy bu do wa ny co naj mniej pół wie ku (a praw do po dob nie po nad wiek)

przed na ro dzi na mi2 przy szłe go ge nial ne go astro no ma, a sa ma wie ża wod na i jej uni kal ne urzą dze nia
po wsta ły po nad ćwierć wie ku po je go śmier ci!

Z bie giem cza su, im by ło da lej od śmier ci Ko per ni ka i bez po śred nich prze ka zów – tym wię cej przy by -
wa ło ka na łów i bu dow li wod nych je go au tor stwa. Prak tycz nie ca ła War mia i Pru sy Kró lew skie sta ły się ob -
sza rem in ży nie ryj nej ak tyw no ści i w kon se kwen cji kon struk tor skiej spu ści zny ka no ni ka Mi ko ła ja. To już nie
tyl ko ko per ni kow ski From bork, ale rów nież Bra nie wo, Działdo wo, Gdańsk, Gru dziądz3, Kwi dzyn, Mi ła ko -
wo, Olsz tyn, Olsz ty nek, Pa słęk, Pie nięż no, Sta ro gard Gdań ski, To ruń i Lu ba wa4 – tak więc za sad nym by ło -
by za ty tu ło wa nie ni niej sze go pod roz dzia łu nie: Ka nał, lecz Ka na ły Ko per ni ka...

RRyyss.. 11..5599.. Geo r ge Fri de ric Han del i król
Georg I w trak cie kon cer tu na Ta mi zie w 1717 r.

RRyyss.. 11..6600.. Su che ko ry to Ka na łu Ko per ni ka, 
w je go środ ko wym bie gu

2 Ten frag ment książ ki był pi sa ny, a sam ka nał był wi zy to wa ny, no men omen w lu tym 2013 r., do kład nie w 540. rocz ni cę uro dzin Mi ko ła ja Ko per ni ka.
3 Mi ko łaj Ko per nik, aby za ra dzić bra ko wi do sta tecz nej ilo ści wo dy pit nej do star cza nej tzw. RRoo  wweemm  HHeerr  mmaa  nnaa, miał rze ko mo za pro po no wać i za pro jek to wać raj com gru dziądz kim bu do wę wo do cią gu, w po sta ci idą ce go od rze -
ki Osy tzw. KKaa  nnaa  łłuu  TTrryynn  kkaa (na zwa wy wo dzi się od nie miec kie go sło wa „trin ken” – pić), o dłu go ści ok. 10 km. Mia ło to się wy da rzyć w Gru dzią dzu w la tach 1521–1522, kie dy Ko per nik uczest ni czył w Sej mi ku Ge ne ral nym
Prus Kró lew skich, ja ko de le gat ka pi tu ły war miń skiej. Za uwa żyć wy pa da, że sa mo otwar cie Ka na łu na stą pi ło w 1552 ro ku, a więc pra wie de ka dę po śmier ci astro no ma.
4 Ka no nik Ko per nik przy jaź nił się z bi sku pem cheł miń skim Tie de man nem Gie se, pia stu ją cym ten urząd od 1538 ro ku w Lu ba wie. Le gen da gło si, że oko ło 1539 r., od wie dza jąc cho re go bi sku pa, Ko per nik miał za ra dzić bra -
ko wi czy stej i chłod nej wo dy, pro jek tu jąc i nad zo ru jąc bu do wę drew nia ne go wo do cią gu. Zwo len ni cy praw dzi wo ści po da nia twier dzą, że po cząt kiem wo do cią gu by ło try ska ją ce źró dło opo dal przy siół ka Li py, przy tam tej -
szym sank tu arium, a więc znaj du ją ce się oko ło 1.870 m w li nii pro stej od zam ku bi sku pie go w Lu ba wie. Ofi cjal nie stwier dza się, że pierw sze lu baw skie wo do cią gi zo sta ły wy bu do wa ne w la tach 1638-1640, a więc bli sko
wiek po śmier ci Ko per ni ka.
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Cał kiem zro zu mia łe jest, że z punk tu wi dze nia nie wąt pli we go pre sti żu, za bie gów mar ke tin go wych i pro -
mo cji tu ry stycz nej, po szcze gól ne miej sco wo ści i ich miesz kań cy przy pi su ją au tor stwo ich „sta ro żyt nych”

wo do cią gów lub ka na łów na wad nia ją cych Mi ko ła jo wi
Ko per ni ko wi. Ja ka jest jed nak praw da? Owszem, nasz
sław ny astro nom, bę dąc przy kład nym czło wie kiem re -
ne san su, dzia łał na róż nych po lach na uk i sztuk wsze la -
kich, jed nak brak jest bez po śred nich do wo dów na to,
że ten le karz, fi zyk, ma te ma tyk, eko nom i ad mi ni stra tor
był prak ty ku ją cym „in ży nie rem -hy drau li kiem”. Wy da je
się, że w tym przy pad ku moż na więc co naj wy żej sta -
wiać hi po te zy, ja ko by Mi ko łaj Ko per nik in spi ro wał,
do ra dzał lub za chę cał do two rze nia (ulep sze nia) ja -
kie goś ka na łu czy wo do cią gu, nie zaś, że go pro jek to -
wał lub wręcz bu do wał... Jed nak te le gen dy ży ją już
wła snym ży ciem i nie da się ich zwal czyć. Zresz tą czy
war to? To tak, jak – no ta be ne w zgo dzie z pra wem

Ko per ni ka – fał szy wa (zła) mo ne ta wy pę dza z obie gu do brą, praw dzi wą. Niech więc tak i po zo sta nie,
bo ła twiej niż po wstrzy mać te le gen dy, by ło swe go cza su „wstrzy mać Słoń ce i ru szyć Zie mię”...

Przy tocz my jesz cze frag ment opi su mia sta Pa słęk, wy stę pu ją ce go w Słow ni ku geo gra ficz nym 
Kró le stwa Pol skie go i in nych kra jów sło wiań skich5, pod ha słem HHoo  lląądd  PPrruu  sskkii: „Ma pięk ne po ło że nie
nad rze ką Wą ską (We eske Fl.). Ćwierć mi li po wy żej mia sta pod wsią Gre isings odłą czo ny jest za po -

mo cą ob my śla nych przez Ko per ni ka
przy rzą dów ka nał osob ny od tej rze ki,
zwa ny po niem. Neue We eske, któ rym wo -
da spro wa dza się 80 stóp wy so ko (oko -
ło 25 m – przyp. C. W.) do mia sta, pę dzi
mły ny, na peł nia stud nie miej skie (daw niej
i fo sy zam ku za si lał) i łą czy się po za 
mia stem z Sta rą Wą ską. Te in for ma cje 
au to rzy słow ni ka za czerp nę li za pew ne
od pa słęc kie go le ka rza me dy cy ny Car la

RRyyss.. 11..6633--6644..  
Rze ka Bau da oraz 
źró deł ko w pod lu baw skim
sank tu arium w Li pach 

5 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom III z 1882 r., s. 95-96.

RRyyss.. 11..6611--6622..  
Miej sce o na zwie 
Krze – po cząt ko wy 
od ci nek ka na łu 

RRyyss.. 11..6655.. Mi ko łaj Ko per nik gło szą cy w Gru dzią dzu 
swój Trak tat o spo so bie bi cia mo ne ty

– gra fi ka Jo ha na Schübe le ra

RRyyss.. 11..6666..  
Jaz pię trzą cy na rze ce Wą ska, po wy żej Pa słę ka 
– po mię dzy wsia mi Go łąb ki i Za krzew ko



29

Creut zwie ser, któ ry w 1838 ro ku wy dał roz pra wę pt. „Przy czy nek do hi sto rycz no -sta ty stycz no -me -
dycz nej to po gra fii Pa słę ka6 – kon ty nu acja”. 

Ten hi sto rycz no -me dycz ny opis brzmi na stę pu ją co: „Rze ka We eske, któ ra po wy żej Pa słę ka ko ło
We ske nit z pew ne go je zio ra wy pły wa roz dzie la jąc się na Sta rą i No wą We eske. No wa We eske by ła
przez ślu zę spię trzo na i opie ra ła się na wzgó rzach, 80 stóp wy so kich po nad lu stro wo dy, na któ rych
mia sto w jej ło ży skach le ża ło, No wa We eske, pe wien ka nał przez Ko per ni ka za ło żo ny na pro wa dze -
nie mły na, w ce lu wy ży wie nia zam ku i Młyń skie go Przed mie ścia. On że ka nał po ni żej mia sta łą czył się
zno wu ze Sta rą We eske, gdzie te raz so bie rze ka po ni żej oto czo na ta mą i za opa trzo na w ma łą gro blę
roz le wa się do je zio ra Dru zno, nie ste ty jed nak nie jest ani spław na, ani że glow na.   ”.

„Dzię ki Ko per ni ko wi” i je go no wej od no dze rzecz nej po wsta ły mły ny wod ne i młyń skie przed mie -
ście, a pie ka rze mo gli wy ży wić miesz kań ców zam ku i mia sta. Ta kim pie ka rzem w Pa słę ku był m.in. Le -
opold Waw rzyń ski, któ ry w po cząt kach XX wie ku otwo rzył tam fa bry kę pier ni ków.

UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Za po znaj my się jesz cze z frag men tem opi su From bor ka,

Mie czy sła wa Or ło wi cza z Ilu stro wa ne go prze wod ni ka po Ma zu -
rach Pru skich i War mii7: „Mia sto ma cha rak ter dość no wo cze -
sny. Z pa mią tek po Ko per ni ku za słu gu ją na wy mie nie nie

RRyyss.. 11..6677--6688..  
Odej ście Pa słęc kie go Ka na łu Młyń skie go (No wej Wą skiej) od Sta rej Wą skiej 
oraz je go koń co wy bieg – po ni żej skar py zam ko wej

RRyyss.. 11..6699..
Ogło sze nie pra so we w El bin ger Neu este 
Na chrich ten, z 1 grud nia 1912 r.

6 Be itra ge zu einer hi sto risch -sta ti stisch -me di zi ni schen To po gra phie von Pr. Hol land („Preus si sche Pro vin zial -Blätter”, Königs berg 1838, s. 383.). Bio rąc pod uwa gę fakt, że Pa słęk uzy skał pra wa miej skie w 1297 ro ku, a mu ro -
wa ny za mek wznie sio no w pierw szej po ło wie XIV wie ku, zdzi wie nie mu si bu dzić twier dze nie, że z bu do wą mły nów (pod sta wa funk cjo no wa nia śre dnio wiecz ne go mia sta) oraz na wod nio nych fos mu sia no cze kać na Ko -
per ni ka, a więc po nad 200 lat... Au tor ten twier dził rów nież, że prze szedł pod ziem nym krzy żac kim tu ne lem dłu go ści oko ło 2 km od zam ku do po bli skiej wsi Ro bi ty (niem. Ro bit ten), pod nur tem rze ki Wą skiej. Po da nie o tych że
pod zie miach z pew no ścią przy czy ni ło się do po wsta nia po nad 100 lat póź niej le gen dy o ukry ciu tam że (w zam ko wych lo chach) Bursz ty no wej Kom na ty...
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jesz cze dwie: ka nał Bau dy, któ ry ma być je go dzie łem, a któ ry umoż li wiał po wsta nie we From bor ku
ma łe go cho ciaż by por tu (Bau da ucho dzi do mo rza 2 km na wschód) oraz wo do ciąg. Sto ją ca nie da -
le ko ka te dry wie ża wod na mia ła mieć do XVII w. na pis ła ciń ski, stwier dza ją cy, że wo do cią gi są dzie -
łem Ko per ni ka8, któ ry usu nię to przy ów cze snej re stau ra cji. W są sied nim do mu miał miesz kać
Ko per nik.”. From bor ski ka nał zo stał wpi sa ny do re je stru za byt ków w dniu 27 czerw ca 1968 r.,
przy czym obiekt zde fi nio wa no ja ko: KA NAŁ WOD NY, po ło żo ny w miej sco wo ści From bork.

Wy da wać by się mo gło, że na zwa Ka nał Ko per ni ka jest ofi cjal na, gdyż zo sta ła m.in. wy mie nio na w „Hy -
dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych, str. 119) – wy -
daw nic twie Głów ne go Urzę du Geo de zji i Kar to gra fii. Jed nak ofi cjal na, urzę do wa na zwa tej bu dow li
wod nej, zgod nie z na dal obo wią zu ją cym (!) za rzą dze niem Nr 198 Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 27

wrze śnia 1958 r. w spra wie przy wró ce nia
i usta le nia urzę do wych nazw obiek tów fi zjo -
gra ficz nych w po wia tach... (M. P. z 1958 r.
Nr 90, poz. 502), brzmi: SSttrruu  żżyy  nnaa, a obiekt
(przed miot) tak na zwa ny to „rróóww”, a nie
ka nał. Jak wi dać rze czy wi stość sta je się
znacz nie bar dziej pro za icz na, kie dy do stoj -
ny, wie lo wie ko wy Ka nał Ko per ni ka ze sta -
wić z nie wąt pli wie mniej ro man tycz nym
ro wem Stru ży ną... Ale od cze go ma my le -
gen dy, w któ re prze cież wol no nam wie rzyć?

11..44..  KKaa  nnaałł  JJaa  ggiieell  lloońń  sskkii (niem. Kraf fohl Ka nal lub Kraf fohl Fluss)

O ile Ka nał Do brzyc ki jest naj star szym czynnym ka na łem że glow nym w Pol sce, o ty le Ka nał Ja giel -
loń ski jest naj star szym czynnym ka na łem że glow nym pol skim! Dłu gość tej dro gi wod nej to oko -
ło 5.800 m, a współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu (odej ście od rze ki El bląg)
to: 54º 10’ 43” sze ro ko ści pół noc nej NN i 19º 22’ 56” dłu go ści wschod niej EE, na to miast punk tu koń co we -
go ka na łu (odej ście No ga tu) to: 54º 11’ 39” NN i 19º 19’ 27” EE.

WWIIEE  LLOO  WWIIEE  KKOO  WWYY  KKAA  NNAAŁŁ,,  NNIIEE  KKOOŃŃ  CCZZĄĄ  CCEE  SSIIĘĘ  BBUU  DDOO  WWYY

Co naj mniej dwa po wo dy zło ży ły się na stwo rze nie no wej wów czas (pod ko niec XV wie ku) dro gi
wod nej. Po pierw sze, w 1483 ro ku el blą ża nie od cię li od (prze pły wa ją cej przez mia sto El bląg) rze ki 
El bląg – pra we ra mię No ga tu, tzw. Sta ry No gat (niem. Al te No gat), któ ry nio sąc ze so bą pia ski, wy -
pły cał tor wod ny El blą ga w kie run ku Za le wu Wi śla ne go. Jed nak tym sa mym kup cy el blą scy po zba -

wi li się w kon se kwen cji bez po śred nie go po łą cze nia
z No ga tem i Wi słą. Po dru gie, kie dy po drugim po -
ko ju to ruń skim w 1466 ro ku El bląg stał się mia stem
Prus Kró lew skich, na le żą cych do Rze czy po spo li tej,
swo bod na że glu ga Za le wem Wi śla nym by ła nie -
ustan nie za gro żo na ze stro ny pań stwa za kon ne go.
Na le ża ło więc szu kać roz wią za nia w po sta ci no we -
go wod ne go po łą cze nia z del tą Wi sły, a więc Gdań -
skiem i Bał ty kiem. W tym ce lu po sta no wio no
wy ko rzy stać le we ra mię wy pły wa ją cej z El blą ga
do Za le wu rze ki El bląg. Na XVI -wiecz nej ma pie
Mer ca to ra moż na uj rzeć Sta ry No gat (po zio ma li nia
po wy żej, z punk tu wi dze nia po zio mu mo rza, a więc
na po łu dnie od mia sta El bląg) oraz nie na zwa ny ka -
nał (po zio ma li nia po ni żej El blą ga).

Chcąc przed sta wić hi sto rię bu do wy naj star sze go czynnego pol skie go ka na łu że glow ne go, wy pa -
da po słu żyć się opi sem za miesz czo nym w Słow ni ku geo gra ficz nym Kró le stwa Pol skie go i in nych kra -
jów sło wiań skich1:

7 M. Or ło wicz: Ilu stro wa ny prze wod nik po Ma zu rach Pru skich i War mii. Książ ni ca Pol ska To wa rzy stwa Na uczy cie li Szkół Wyż szych, War sza wa -Lwów 1923 (Re mix, Olsz tyn 2006), s. 291. 
8 Na le ży zwró cić uwa gę, że Mie czy sław Or ło wicz nie pi sze w spo sób ka te go rycz ny o tym, że Ko per nik wy bu do wał ka nał i wo do ciąg we From bor ku. Ka nał „miał być” dzie łem astro no ma, a nad to au tor za uwa ża, że sam na -
pis o wo do cią gu nie mu siał po cho dzić z cza sów Ko per ni ka.
1 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom IV z 1883 r., s. 579-580.

RRyyss.. 11..7700.. Wi dok From bor ka od stro ny gór ne go
bie gu ka na łu w po cząt kach XX w. 

(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 11..7733.. El blą ski po czą tek ka na łu

RRyyss.. 11..7711..  Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r.

RRyyss.. 11..7722.. Frag ment roz po rzą dze nia 
Pre ze sa RM z dnia 27 wrze śnia 1958 r.
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„KKrraa  ffuull, ka nał, niem. Kraf fohl ka nal, łą czy rze kę El bląg z No ga tą. Bu do wa no go z na stę pu ją cej przy -
czy ny: No gat od po cząt ku przy wo dzi ła swe wo dy do rze ki El bląg (Al te No gat, pol. Sta ry No gat 
– przyp. C. W.), nie co po wy żej te raź niej sze go mia sta El blą ga. Z cza sem jed nak wie le pia sku to czy ła
i co raz bar dziej ją za szla my wa ła. Z te go po wo du zo sta ła w ro ku 1483 przy wsi Ro bach (Wier ci ny i Ja -
zo wa – przyp. C. W.) za ta mo wa na i po pro wa dzo na na pół noc ku Bia łej ła sze (We is se La che), gdzie
aż do tąd ucho dzi poza wsią Zey er (Kęp ki – przyp. C. W.) do Świe żej za to ki (Za lew Wi śla ny – przyp.
C. W.). 

Chcąc ato li mieć pro sty zwią zek z Wi słą i Pol ską, prze ko pa ło mia sto El bląg no wy ka nał kra ful ski w ro -
ku 1495. Naj przód po pro wa dzi li go w dłu go ści 900 prę tów (ok. 3.350 m – przyp. C. W.), Sta rym El blą giem
(Al te El bing), któ ry daw niej nie co po ni żej mia sta odłą czał się od wła ści wej rze ki El bląg i wpły wał do za to -

ki. Tam gdzie się zwra cał ku pół no cy Sta ry El -
bląg (bei der lan gen El se al bo bei Hop pen,
te raz Rund man n sec ke), zo stał za ta mo wa ny.
Stąd da lej na za chód ko pa no ka nał 660 prę tów
(ok. 2.450 m – przyp. C. W.) aż do no wo  prze -
pusz czo nej tu No ga ty. Wo da z No ga ty wcho dzi
do ka na łu dwie ma ślu za mi: więk szą dla więk -
szych stat ków i mniej szą dla mniej szych (...). 

Rząd wy dał na tę bu do wę ka na łu ta la -
rów 66.750 (49,3% – przyp. C. W.), mia -
sto 30.000, sto wa rzy sze nie kup ców 38.572
ta la rów. Dla więk sze go bez pie czeń stwa usy -
pa no gro ble po obu stro nach ka na łu. W ro -
ku 1596 ka nał znacz nie roz sze rzo no i głę biej
nie co ko pa no. Obec nie jest on dłu gi 1.560

prę tów (ok. 5.800 m – przyp. C. W.), sze ro ki 70 stóp
(ok. 22 m – przyp. C. W.), 86 (ok. 27 m – przyp. C. W.),
przy koń cu 192 stóp (ok. 60 m – przyp. C. W.). Naj -
mniej sza głę bo kość wy no si 3 i pół sto py (ok. 1,1 m –
przyp. C. W.), po ni żej 4 (ok. 1,3 m – przyp. C. W.),

na koń cu 6 stóp (ok. 1,9 m – przyp. C. W.) (...)
W ro ku 1867 prze cho dzi ło ka na łem: do El blą ga stat -

ków ła dow nych 426, próż nych 186, ber li nek ła dow -
nych 1.327, próż nych 910, tra tew 106, sztuk
drze wa 35.466. Z El blą ga prze cho dzi ło: stat ków z ła dun -
ka mi 14, sztuk drze wa 3.611. Por to we go od stat ków
(Ha fen la st gel der) we szło ta la rów 4.623. Do czysz cze nia grun tu uży wa się 1 sta tek pa ro wy (Damp -
fbag ger) i 1 al bo 2 koń mi cią gnio ne stat ki. W ro ku 1867 prze czysz czo no grun tu kw. prę tów 25.672
(ok. 9,7 ha – przyp. C. W.)”.

Ka nał wie lo kroć po sze rza no i po głę bia no m.in. w 1695 ro ku. Je śli już wów czas by ły po bu do wa ne
ślu zy, to mu sia ły być one czę sto uszka dza ne przez po wo dzie lub na pór lo du i kry. Pra ce re mon to wo -
-bu dow la ne, w tym zwią za ne z przy go to wa niem śluz, prze pro wa dzo no rów nież pod ko niec XVIII wie -

RRyyss.. 11..7755.. Ka nał Kra ful ski na ma pie Wol ne go Mia sta Gdań ska z 1930 r. 
(ko lo rem zie lo nym ozna czo no daw ne ko ry to rze ki Sta ry El bląg, 
ko lo rem żół tym ozna czo no „no wy” prze kop, na to miast ko lo rem

nie bie skim Sta ry No gat)

RRyyss.. 11..7766.. Du ża ślu za (po trój ne wro ta?) i ma ła ślu za, 
na ma pie z 1820 r.

RRyyss.. 11..7744..  
Frag ment ma py Prus au tor stwa Mer ca to ra z 1595 r.
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ku. Nie miec kie źró dła pi sa ne
w XIX wie ku, za da tę two rze -
nia (re mon tu?) ka na łu i śluz
po da ją 1783 rok2. Być mo że
na stą pi ła po mył ka w dru -
ku: 1783 – za miast 1483 (?),
a na stęp ne wy daw nic twa po -
wie la ły tę in for ma cję... In ne
źró dła z te go okre su po da ją,
że oprócz wie lu in we sty cji
na ka na łach za rzą dów kró la
Fry de ry ka II Wiel kie go, re ali -
zo wa no pra ce na Kraf fohl -
-Ca nal w 1785 ro ku3. Jed nak

jed no nie wy klu cza dru gie go, mo że też cho dzić o da ty gra nicz ne pro wa dzo nej in we sty cji...
In try gu ją cą in for ma cję po da je m.in. dr Fry de ryk W. Schu bert4, ja ko by bu do wę ka na łu zre ali zo wa -

no w la tach 1783 oraz 1795 – choć przy zna je, że sa ma bu dow la jest star sza – oraz że po sia da on

3 ślu zy (!?). Tu z ko lei praw do po dob nie cho dzić mo że o po dwój ną ko mo rę du żej ślu zy oraz ślu zę ma -
łą... We dług Schu ber ta ka nał zwa ny był KKrraapp  ffuuhhll  CCaa  nnaall lub KKrraaff  ffoohhll  CCaa  nnaall. Cy tat: „Ka nał... w ro -
ku 1783 za ło żo ny (al bo ra czej ze sta re go z koń ca XV wie ku wy ko na ne go za ło że nia od no wio ny) i w 1795
roz sze rzo ny. Ma 3 ślu zy, przy tym jed ną na 40 stóp sze ro ką „ślu zę stat ko wą”, na prze ciw No ga tu”.

Z ko lei dr G. Ha gen5 po da je, że w tym miej scu nad No ga tem znaj du je się jed na, drew nia na ślu za,
sze ro ka na 42 sto py.

Więk szą ślu zę ro ze bra no za pew ne
na po cząt ku XX wie ku, praw do po dob nie
w cza sie pro wa dzo ne go re mon tu w la -
tach 1913-1917. Wcze śniej zli kwi do wa -
no ma łą ślu zę, któ rej uj ście do No ga tu
zo sta ło cał ko wi cie za sy pa ne, na to miast
po du żej ślu zie po zo sta ły pierw sze wro ta
od stro ny No ga tu, słu żą ce za ewen tu al -
ną za po rę prze ciw po wo dzio wą (wro ta
bez pie czeń stwa). Do wo dzi te go plan
z 1898 ro ku, gdzie uka za no du żą ślu zę
oraz „śle pą” już od no gę daw nej ślu zy
ma łej. Bez po śred nio przed roz wi dle niem
funk cjo no wał nie wiel ki prom. 

RRyyss.. 11..7777--7788.. Styk No ga tu i ka na łu na
nie miec kiej ma pie z 1893 r. – wg Re ich samt
für Lan de sauf nah me – oraz gór ne wro ta 
ślu zy na pocz tów ce z po cząt ków XX w. 

RRyyss.. 11..7799--8800.. In for ma cja o ka na ło wych ślu zach na ma pie Ja na W. Su cho dol ca z 1733 r. oraz na ma pie z 1789 r.

RRyyss.. 11..8811..  
Wi dok na No gat przez gło wę gór ną Du żej Ślu zy

2 L. von Bacz ko: Hand buch der ge schich te, erd be schre ibung und sta ti stik Preus sens. T. II, Königs berg und Le ip zig 1802, s. 11.
3 K. H. S. Ro den beck: Be iträge zur Be re iche rung und Erläute rung der Le bens be schre ibun gen Frie drich Wil helms I. und Frie drichs des Großen, Ko ni ge von Preußen, nebst einem An hang. Ber lin 1838, s. 206-207.
4 F. W. Schu bert: Hand buch der Al l ge me inen Sta at skun de des Preus si schen Sta ats. Königs berg 1846, s. 284.
5 G. Ha gen: Hand buch der Was ser bau kunst, Zwe iter The il: Die Ströme und Kanäle. Königs berg 1852, s. 440.
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6 S. Sro kow ski: Dro gi że glow ne w Pru siech Wschod nich... Op. cit., s. 18.
7 Amts -Blatt der Köni gli chen Re gie rung zu Dan zig, Nr 28, Dan zig 1869.
8 Pod po zy cją 34. „ukry wa się” dzi siej szy Ka nał El blą ski (Ostródz ko -El blą ski), gdyż po ło żo ny jest on po mię dzy Ostró dą i je zio rem Druż no (po win no być: Dru zno – przyp. C. W.). Pod po zy cją 35. fi gu ru je Ka nał El blą ski – ale
to zu peł nie in ny niż obec ny, Ka nał El blą ski. To wła śnie współ cze sny Ka nał Ja giel loń ski.
9 Pod po zy cją ł) „ukry wa się” dzi siej szy Ka nał El blą ski (Ostródz ko -El blą ski) – ja ko Ka nał War miń ski, ucho dzą cy w l) do je zio ra Druż no. Pod po zy cją j) „ukry wa się” dzi siej szy Ka nał Ja giel loń ski.

Przy tocz my jesz cze opis Sta ni sła wa Sro kow skie go,
au to ra Dróg że glow nych w Pru siech Wschod nich6:
„Na pół no cy rze ka El bląg, bę dą ca w kie run ku za le wu
Fry skie go na tu ral nem prze dłu że niem Obe rlandz kiej
dro gi wod nej, jesz cze w r. 1494 zo sta ła po łą czo na Ka na -
łem Kraf fohl z No ga tem. Ten ka nał, po pra wio ny i roz -
sze rzo ny w la tach 1913-1917, ma 5’9 km dłu go ści, 18 m
sze ro ko ści i przy śred niej wo dzie do 1’8 głę bo ko ści,
przy ni skiej 1’1. Szcze gól nie waż ny jest on dla El blą ga ja -
ko dro ga, któ rą do cie ra tam drze wo z do rze cza Wi sły.”. 

PPRRZZEE  PPII  SSYY  PPOO  RRZZĄĄDD  KKOO  WWEE  OORRAAZZ  NNAA  ZZEEWW  NNIICC  TTWWOO

Na Ka na le Kra ful skim, po dob nie jak na in nych pru -
skich dro gach wod nych, obo wią zy wa ły ści śle okre ślo -
ne prze pi sy po li cyj no -że glu go we. Przy kła do wo, jed ne
z nich zo sta ły wpro wa dzo ne w mar cu 1850 ro ku7. Ko -
rzy sta nie z ka na łu (w tym obu śluz) by ło prak tycz nie do -
zwo lo ne dla wszyst kich jed no stek pły wa ją cych, m.in.
ta kich, jak ło dzie ku roń skie, jach ty, lo my (typ ża glow ca
za le wo we go – przyp. C. W.), bar ki obe rlandz kie, pa row -
ce – jed nak sto sow nie do ty po we go dla nich za nu rze -
nia. Tra twy i ich po wią za ne ze sta wy nie mo gły być
szer sze niż 15 stóp (4,6 m – przyp. C. W.), ze wzglę du

na roz mia ry (ma łej?) ślu zy. Każ da jed nost ka mu sia ła mieć obo wiąz ko we wy po sa że nie w po sta ci lin,
łań cu chów i ko twic. Za bro nio ne by ło wy rzu ca nie do wo dy ja kie go kol wiek ba la stu, ani żad nych od -
pa dów i śmie ci. Za ko rzy sta nie z ka na łu i przej ście przez ślu zy obo wią zy wa ły rów nież ści śle okre ślo -
ne opła ty ta ry fo we (niem. Schleu sen geld). 

W przy pad ku Ka na łu Ja giel loń skie go pro ble ma tycz ne są za rów no da ty i okre sy je go bu do wy, jak
rów nież kwe stie na zew nic twa. Roz pa tru jąc da ty bu do wy, naj czę ściej
spo tka my się z ro kiem 1483 (fak tycz nie jest to da ta „od cię cia” Sta re -
go No ga tu od No ga tu), la ta mi 1494 lub 1495 (być mo że
cho dzi o je sien ne za koń cze nie ro bót oraz wio sen ne roz po czę cie
że glu gi) oraz ro kiem 1783 (pru ska roz bu do wa). Po nie waż punk tem
od nie sie nia ni niej szej książ ki jest
opra co wa nie S. Sro kow skie go za da -
tę bu do wy Ka na łu Kraf fohl przyj mij -
my rok 1494. 

Spra wa z na zwą, choć ni by  oczy -
wi sta, nie jest w ża den spo sób pro sta.
Na przy kła d przed drugą woj ną świa -
to wą zda rza ło się, a w la tach 50. i 60.
XX wie ku czy nio no tak urzę do wo, iż
obec ny Ka nał Ja giel loń ski okre śla no
ja ko Ka nał El blą ski; co i współ cze śnie
nie na le ży do rzad ko ści. Prak tycz nie
do dziś dru ko wa ne są ma py, na któ -
rych Ka nał Ja giel loń ski no si mia no
Ka na łu El blą skie go...

Ofi cjal na, urzę do wa na zwa tej bu dow li wod nej, zgod nie z na -
dal obo wią zu ją cym za rzą dze niem Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia
8 stycz nia 1969 r. w spra wie zmia ny i usta le nia nazw nie któ rych
miej sco wo ści i obiek tów fi zjo gra ficz nych (M. P. z 1969 r. Nr 2,
poz. 10), brzmi: KKaa  nnaałł  JJee  ggiieell  lloońń  sskkii. Na zwa ta po ja wia się rów -

RRyyss.. 11..881122..--8833 Plan sytuacyjny Dużej Śluzy z lipca 1898 r. oraz
współczesne miejsce po Małej Śluzie

RRyyss.. 11..8844.. Po cząt ko wy frag ment 
prze pi sów po rząd ko wych na ka na le

RRyyss.. 11..8866.. Że glow ne dro gi wod ne8 – za rzą dze nie 
Mi ni stra Że glu gi z dnia 22 wrze śnia 1952 r. 

(M. P. z 1952 r. Nr 90, poz. 1410)

RRyyss.. 11..8877.. Za sięg te ry to rial ny In spek to ra tu Że glu gi
Śród lą do wej w Gdań sku9 – za rzą dze nie Mi ni stra 

Że glu gi z dnia 10 stycz nia 1961 r. 
(M. P. z 1961 r. Nr 7, poz. 37)

RRyyss.. 11..8855..  Cen nik opłat ka na ło wych 
za rok 1864
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nież jed no krot nie w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw
wód pły ną cych, str. 89). 

Nie miec ka na zwa ka na łu brzmia ła naj czę ściej: KKrraaff  ffoohhll  KKaa  nnaall, KKrraa  ffoohhll  KKaa  nnaall lub KKrraapp  ffuuhhll  KKaa  nnaall.
Wy wo dzi ła się ona od le żą cej na po łu dnio wym brze gu osa dy Kraf fohls dorf (choć mo gło być na

od wrót, ka nał dał na zwę miej sco wo ści), 
któ ra obec nie no si na zwę Biel nik. Z te go
punk tu wi dze nia do pusz czal ną na zwą mógł -
by być KKaa  nnaałł  BBiieell  nniicc  kkii. Słusz nie, czy nie słusz -
nie, ale współ cze sna, pol ska na zwa na wią zu je
do okre su je go bu do wy, kie dy Pru sy Kró lew -
skie wcho dzi ły w skład Rze czy po spo li tej,
pod ber łem Ja giel lo nów.

Miej sco wość Kraf fohl -Schleu se, le żą ca
przy uj ściu ka na łu do No ga tu, jest obec nie na -
zy wa na Za po ra (za rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów z dnia 3 li sto pa da 1950 r. – M. P. z 1950
r. Nr 134, poz. 1720), a sa ma nie gdy siej sza ślu -
za (Kraf fohl Schleu se) no si ofi cjal nie, od 1949
ro ku mia no Ślu zy Biel nic kiej.

Pol skie na zwy (w pierw szej ko lej no ści XIX -
-wiecz ne tłu ma cze nia) to naj czę ściej: KKaa  nnaałł  KKrraa  ffuull oraz KKaa  nnaałł  KKrraa  ffuull  sskkii, na stęp nie KKaa  nnaałł  EEll  bblląą  sskkii,
a osta tecz nie KKaa  nnaałł  JJaa  ggiieell  lloońń  sskkii. Przy kła do wo w 1881 ro ku ksiądz Ja kub Fan ki dej ski z Pel pli na, 
twór ca ha seł z te re nu pru skie go Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie go11, tak oto pi sał pod

ha słem EEll  bblląągg: „Nad to są 2 ka na ły: KKrraa  ffuull  sskkii
kkaa  nnaałł (Ja giel loń ski – przyp. C. W.) kosz tem 
m. El blą ga zbu do wa ny 1495 r., łą czy No gat
z rz. El bląg; dru gi ka nał el blą sko -ma zur ski 
(El bin go berländi scher Ka nal) no wo te raz
otwo rzo ny.”.

Bli sko pół wie ku póź niej, w 1929 ro ku uka -
zu je się Tom IV dzie ła o na zwie Wiel ka Ilu stro wa na En cy klo pe dja Po wszech na (Gu ten ber ga)12. Za dzi -
wia ją cą rzecz na po ty ka my na stro nie 95, gdzie in for mu je się czy tel ni ka: „DDrruużż  nnoo (niem. Drau sen -See),
je zio ro w Pru sach Wsch., nie opo dal El blą ga i Mal bor ga z 18 km2, bar dzo płyt kie, jest po łą czo ne z za -
le wem Fry skim (Wi śla nym – przyp. C. W.) rzecz ką El bląż ką i kkaa  nnaa  łłeemm  EEll  bblląą  sskkiimm..”. Tak wła śnie na -
zwa no ka nał idą cy od El blą ga do No ga tu i Za le wu, a nie od Mi łom ły na, Iła wy i Ostró dy do je zio ra
Dru zno... Ka nał ofi cjal nie na zwa no Ja giel loń skim w stycz niu 1969 ro ku, jed nak nie ofi cjal nie (choć
urzę do wo) na zwa ta po ja wi ła się już kil ka na ście mie się cy wcze śniej, m.in. w za rzą dze niu Pre ze sa
Cen tral ne go Urzę du Go spo dar ki Wod nej z dnia 8 li sto pa da 1967 ro ku w spra wie uzna nia nie któ rych
wód śród lą do wych za że glow ne i spław ne (M. P. z 1967 r. Nr 63, poz. 301).

RRyyss.. 11..8888..  
Frag ment ma py Ob sza ru 
Chro nio ne go Kra jo bra zu 
Rze ki No gat10 z 2008 r.

RRyyss.. 11..8899.. Frag ment za rzą dze nia Pre ze sa RM z dnia 8 stycz nia 1969 r.

RRyyss.. 11..9900.. Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r.

RRyyss.. 11..9911.. Frag ment roz po rzą dze nia mi ni stra AP 
z dnia 11 lu te go 1949 r.

10 Roz po rzą dze nie Nr 36 Wo je wo dy War miń sko -Ma zur skie go z dnia 23 kwiet nia 2008 r. w spra wie Ob sza ru Chro nio ne go Kra jo bra zu Rze ki No gat. Dzien nik Urzę do wy Wo je wódz twa War min sko -Ma zur skie go Nr 71, poz. 1362.
11 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom II z 1881 r., s. 341.
12 Wiel ka Ilu stro wa na En cy klo pe dja Po wszech na. Wy daw nic two Gu ten ber ga, Kra ków 1929, s. 95.
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1 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom VII z 1886 r., s. 172.

UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Ka nał Ja giel loń ski od 520 lat peł ni swo ją wiel ce

uży tecz ną ro lę, łą cząc naj krót szą dro gą wod ną El -
bląg z Gdań skiem. Jest to w za sa dzie mo no ton ny wi -
do ko wo od ci nek że glu go wy, któ ry dla pły ną cych
że gla rzy mo że wręcz wy da wać się nud ny – po za 
sa my mi je go krań ca mi. Nie za po mnia nych wra żeń
do star cza on jed nak no cą, kie dy po dzi wia się, wy da -
ją ce się le żeć znacz nie ni żej od po wierzch ni wo dy
ka na łu, świa tła mia sta El blą ga... 

11..55..  NNoo  ggaatt (niem. No gat) i PPrrzzee  kkoopp  WWii  ssłłyy
(niem. We ich sel durch stich)

Ucho dzą ca do Za le wu Wi śla ne go rze ka o na -
zwie No gat jest pra wym ra mie niem del ty Wi sły,
li czą cym współ cze śnie oko ło 62 km dłu go ści.
No gat jest nie zwy kle istot nym ele men tem ca łe go
sys te mu wod ne go Żu ław, zwią za nym nie tyl ko
z hi sto rią po wsta nia, ale tak że wie lo wie ko we go
funk cjo no wa nia pań stwa pru skie go. 

Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko -
we go No ga tu (odej ście od Wi sły opo dal ślu zy Bia ła Gó ra) to: 53º 54’ 43” NN i 18º 52’ 46” EE, na to miast
punk tu koń co we go (uj ście do Za le wu, styk ze Szkar pa wą) to: 54º 16’ 06” NN i 19º 15’ 26” EE. Pod kre ślić na -
le ży, że na prze strze ni ostat nich ośmiu wie ków nie tyl ko zmie nia ły się punk ty po cząt ko we i koń co we No -
ga tu (m.in. ucho dził do Za le wu kil ku dzie się cio ma od no ga mi i cie ka mi wod ny mi!), ale że jest teo ria
za kła da ją ca, iż pier wot nie wca le nie był on od no gą Wi sły, ale cał kiem osob ną, po czę ści rów no le gle pły -
ną cą rze ką... 

We dle Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie go
i in nych kra jów sło wiań skich1: „No gat jest uję ty w sil ne
gro ble, któ re już ro ku 1288 mistrz ziem ski (mistrz kra jo -
wy – przy. C. W.) MMee  iinn  hhaarrdd  vvoonn  QQuu  eerr  ffuurrtt sy pać za czął.
Do ich utrzy ma nia przy czy nia się skarb i wsie przy le głe...
Zda nie, ja ko by No gat pier wot nie był od ręb ną rze ką, jest
tyl ko hi po te zą, ale do syć praw do po dob ną... Przy pusz -
cza ją, że po łą cze nie No ga tu z Wi słą usku tecz ni li do pie -
ro Krzy ża cy, aby przez to pod nieść El bląg i po zy skać dla
Mal bor ka wod ną dro gę han dlo wą...”.

Zwróć my uwa gę, że swo istym zwor ni kiem tak ufor mo wa ne go sys te mu wod ne go sta ło się je zio ro
Dzierz goń. Z je go pół noc ne go krań ca (w kie run ku pół noc nym) wy pły wa ła sztucz nie utwo rzo na Mal -
bor ska Mły nów ka, na to miast w czę ści po łu dnio wej wpa da ła do nie go, a na stęp nie wy pły wa ła (w kie -
run ku po łu dnio wo -za chod nim) rze ka Li wa – by i tak osta tecz nie oba cie ki wod ne mia ły spo tkać się
w krzy żac kiej sto li cy, w Mal bor ku.

Nie jest też wy klu czo ne, że ten sam mistrz kra jo wy2 był ini cja to rem bu do wy ka na ło we go akwe duk -
tu w Jur ko wi cach (niem. Geo r gens dorf), po mię dzy je zio ra mi Dzierz goń i Dą brów ka (patrz: pod roz -
dział MMaall  bboorr  sskkaa  MMłłyy  nnóóww  kkaa). 

RRyyss.. 11..9922.. Frag ment za rzą dze nia Pre ze sa CUGW z 1967 r. 
– z Ka na łem Ja giel loń skim pod poz. nr 10

RRyyss.. 11..9933.. Wi dok El blą ga z to ru wod ne go 
Ka na łu Ja giel loń skie go

RRyyss.. 11..9944..  
Sche mat dróg wod nych „Pę tli Żu ław skiej” i są sied nich 
szla ków wod nych, wg Pio tra Sa lec kie go
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Po śred nim do wo dem na pier wot ną od ręb ność No ga tu jest cho ciaż by ist nie nie Sta re go No ga tu
(niem. Al te No gat), łą czą ce go się w Kwi dzy nie z rze ką Li wą (niem. Lie be), przy czym w prze szło ści
nada wa no rów nież dol ne mu bie go wi rze ki Li wy na zwę Sta ry No gat, co su ge ru je, że to Li wa mo gła
być do pły wem te go No ga tu. Kon ty nu ując opis ze Słow ni ka Geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie go z 1886
ro ku: „NNoo  ggaatt al bo No ga ta, jest to wschod nia od no ga Wi sły, odłą cza ją ca się od niej pod tzw. przy ląd -
kiem Mą taw skim (obec nie Cy pel Mą tow ski – przyp. C. W.) i ucho dzą ca licz ne mi uj ścia mi do za to ki
Fry skiej (Za lew Wi śla ny – przyp. C. W.) (...) Za Pie kłem (obec nie przed Pie kłem – przyp. C. W.) przyj -
mu je ka nał łą czą cy ją z le wą od no gą Wi sły (We ich sel -No gat -Ka nal; obec nie od cię ty od Wi sły wa łem
– przyp. C. W.), tak że Wi sła za si la tu wła sną wo dą swą cór kę No gat (...) 

Za ślu zą Kra ful ską (obec nie kra niec Ka na łu
Ja giel loń skie go – przyp. C. W.) sta je się sys tem
dzie lą cych się od nóg co raz za wil szy, tak że
wresz cie ta cór ka Wi sły aż 20 uj ścia mi wpa da
do za to ki Fry skiej; kil ka z nich jed nak w now -
szym cza sie za ta mo wa no, aby za po biec za mu -
le niu za to ki (...) 

Co do głę bo ko ści No ga ty, to daw niej do cho -
dzi ła na wet średnio do 30 stóp (po nad 9 m 
– przyp. C. W.), ale po prze pro wa dze niu ka na -
łu wi ślań sko -no gac kie go (We ich sel -No gat Ka -
nal – przyp. C. W.), któ ry kosz to wał 3.910.073
ta la ry, stan wo dy tak się ob ni żył, że ło dzia mi
bio rą ce mi 3 do 4 stóp (0,9 do 1,3 m – przy. C.

W.) wo dy nie moż na że glo wać. Chcąc się z Gdań ska do El blą ga do stać, obie ra ją stat ki dro gę przez
ka nał gdań sko -el blą ski, da lej przez tzw. We strin ne, Bi be rzug i Bre it fahrt (frag men ty del ty No ga tu –
przyp. C. W.), któ re ku te mu zo sta ły znacz nie po głę bio ne, do ślu zy Kra ful skiej, a stąd rze ką El blą ską
do El blą ga, przez co omi ja ją za mu lo ną za to kę Fry ską.”.

CCZZAA  SSYY  WWOODD  NNEE  GGOO  ŻŻYY  WWIIOO  ŁŁUU

Do po cząt ków XIX wie ku No gat był głów nym, pod sta wo wym ra mie niem Wi sły, a ilość prze pły wa -
ją cej nim wo dy, okre śla ją ca przede wszyst kim zdol no ści że glu go we da nej dro gi wod nej (ale i cho ciaż -
by za gro że nia po wo dzio we), by ła przed mio tem spo rów i kon flik tów miesz czan Gdań ska oraz El blą ga
i Mal bor ka. Kie dy w po cząt kach XVI wie ku po ziom No ga tu za czął suk ce syw nie opa dać na rzecz 
Wi sły (gdańsz cza nie skie ro wa li do niej Sta ry No gat), w la tach 1553-1554 wy ko na no prze kop na
wy so ko ści Bia łej Gó ry – co w kon se kwen cji po sze rzy ło wy pływ No ga tu i po now nie za gwa ran to wa ło
swo bod ną że glu gę El blą go wi (po nad 85% wo dy wi śla nej w No ga cie), ale ogra ni cza ło dra stycz nie
śród lą do we moż li wo ści że glu go we Gdań ska. Na krót ki okres spo ry za ła go dzi ło wy bu do wa nie 
w la tach 1612-1613 szpi cza stej kon struk cji drew nia nej, po zwa la ją cej na po dział prze pły wu wód 

Wi sły i No ga tu, w sto sun ku 2:1 (de -
kre tem kró la Zyg mun ta III Wa zy).
Jed nak w cza sie na sta łych wo jen
szwedz kich bu dow lę znisz czo no,
a sto su nek wód stał się znów od -
wrot ny, jak 1:2.

2 Ma in hard von Qu er furt od dziec ka po tra fił ra dzić so bie z wo dą. Jak po da je x. Ka sper Nie siec ki na stro nach 65-66, to mu II wy daw nic twa „Ko ro na Pol ska przy zło tey wol no ści...”, z 1738 ro ku: „Wspo mnio ny Hartk noch
z Hen ne ber ge ra, po wia da o tym Me in har dzie, że mat ka ie go Jut ta, ra zem dzie wią ciu sy nów na świat wy da ła, z któ rych ied ne go tyl ko te go Me in har da czy li Me ne ko na de Qu er furt, Mi strza po tym Krzy żac kie go, zo sta wiw -
szy, in nych ośmiu po to pić ka za ła...”.
3 Rze ka Li wa bie rze swój po czą tek w Je zio rze Piotr kow skim Ma łym, na Po je zie rzu Iław skim. Rze ki tej nie na le ży my lić z po bli ską rze ką Li wą, ma ją cą po czą tek w Mi łom ły nie (niem. Lie bemühl, in na na zwa pol ska miej sco -
wo ści to Liw ski Młyn) i wpa da ją cą do Je zio ra Drwęc kie go, a któ rej ko ry to sta ło się w 1849 ro ku frag men tem Ka na łu Obe rlandz kie go.
4 H. Bin de mann: Die Ab zwe igung der No gat von der We ich sel. „Abhan dlun gen zur Lan de skun de der Pro vinz We st preus sen”, Dan zig 1903, zał. 4.

RRyyss.. 11..9955.. Je zio ro Dzierz goń oraz rze ka Li wa3 i sztucz ny ka nał 
Mal bor ska Mły nów ka

RRyyss.. 11..9966.. Plan sy tu acyj ny Cy pla Mą tow skie go
w 1612 r. – wg H. Bin de man na
(za Pe te rem Krüge rem4)
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W la tach 1847-1854 wy ko na no cał ko wi cie no we od ga łę zie nie No ga tu od Wi sły, prze ko pu jąc pro -
sto pa dły ka nał (niem. WWee  iicchh  sseell  --NNoo  ggaatt  KKaa  nnaall), oko ło 3 km po ni żej Bia łej Gó ry, opo dal miej sco wo ści
Pie kło (niem. Piec kel) oraz wzno sząc wa ły prze ciw po wo dzio we z tzw. „wiel kim upu stem”, od pro wa -
dza ją cym wo dy rze ki Li wy do No ga tu. Prze pro wa dzo ne wów czas po mia ry wy ka za ły sto su nek dzie -
lo nych wód po mię dzy Wi słę i No gat jak 4:1, co ozna cza, że No gat mógł od pro wa dzać do Za le wu
nie wie le po nad 20% wo dy wi śla nej. 

Wi sła i No gat wie lo krot nie wy cho dzi ły z brze gów,
prze ła mu jąc wa ły prze ciw po wo dzio we i do ko nu jąc wie -
lu znisz czeń. Jed nym z więk szych ka ta kli zmów, nisz czą -
cych Żu ła wy, by ła po wódź wio sną 1888 ro ku, po któ rej
za pa dła de cy zja o wy ko na niu cał kiem no we go (współ -
cze sne go nam) uj ścia Wi sły, tzw. „Prze ko pu” (niem. We -
ich sel durch stich). By ła to de fac to re ali za cja po my słu
ma jo ra Kor pu su Pon to nie rów Ko ron nych, JJaa  nnaa  JJee  rrzzee  --
ggoo  ddee  WWooyy  tteenn, jesz cze z 1768 ro ku, a osta tecz nie pro jek -
tu BBaauu  rraa  tthhaa  AAll  ssee  nnaa i BBaauu  mmee  iissttee  rraa  FFoohh  llaa, po cho dzą ce go
z 1877 ro ku. Po cząt ko wo (w la tach 70.) kon cep cji tej to -
wa rzy szy ły pro te sty, w tym Kró le wiec kie go Związ ku Kup -
ców, a wśród re pre zen tu ją cych ich eks per tów był m.in.
Bau rath Ste en ke – eme ry to wa ny bu dow ni czy Ka na łu
Obe rlandz kie go5. 

Przy go to wa nia do in we sty cji roz po czę to w 1889 ro ku, na to miast pra ce bu dow la ne na pod sta wo -
wym od cin ku trwa ły 3 la ta (po mię dzy ro kiem 1891 a 1894), zaś ofi cjal ne otwar cie no wej dro gi 
wod nej na stą pi ło 31 mar ca 1895 ro ku. In we sty cja by ła wiel kim przed się wzię ciem tech nicz no -or ga ni -
za cyj nym, m.in. ka mie nie do bu do wy wi śla ne go prze ko pu trans por to wa no z Prus Wschod nich ża -

glow ca mi oraz ma ły mi pa row ca mi
z wy spy Born holm6. W efek cie po wsta -
ło cał kiem no we ko ry to Wi sły (o dłu -
go ści oko ło 7.100 m i mak sy mal nej
sze ro ko ści bli sko 400 m), któ re jed no -
cze śnie zo sta ło od cię te od wód Szkar -
pa wy (Wi sła El blą ska) oraz Mar twej
Wi sły (Wi sła Gdań ska) no wo wy bu do -
wa ny mi ślu za mi: w Gdań skiej Gło wie
(niem. Dan zi ger Haupt) i Prze ga li nie
(niem. Ein la ge). Stwo rzo no de fac to
naj waż niej szy obec nie ka nał wi śla ny...

5 Schmidt, Bau er, Gehr mann: Noch ein Wort zur Re gu li rung der We ich selmündun gen. Dan zig 1879, s. 3.
6 E. Szy mań ski: Re gu la cy ja uj ścia Wi sły. „Prze gląd Tech nicz ny”, Nr 17 i 18, War sza wa 1897, s. 287.

RRyyss.. 11..9977.. Bu do wa ślu zy na Mar twej Wi śle w Prze ga li nie, 
we wrze śniu 1894 r. 

(Ar chi tek tur mu seum der Tech ni schen Uni ver sität Ber lin)

RRyyss.. 11..9988--9999..  Ka mie nio łom na Born hol mie (zdję cie z rej su Ostró da -Born holm w 2011 r.) 
oraz ka mien ne li co wa nie przy szłych brze gów Wi sły w paź dzier ni ku 1892 r. 

(Ar chi tek tur mu seum...) 

RRyyss.. 11..110000--110022.. Prze kop Wi sły w mo men cie prze bi cia ta my (godz. 15.45) i 1/2 go dzi ny 
po po łą cze niu z wo da mi Za to ki Gdań skiej, w dniu 31 mar ca 1895 r. (Ar chi tek tur mu seum...)
oraz współ cze sny wi dok uj ścia (prze ko pu) Wi sły (zdję cie z rej su Ostró da -Gdy nia -Hel w 2008 r.) 
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OOKKRREESS  WWOODD  NNEEJJ  KKAA  SSKKAA  DDYY

Prze łom XIX i XX wie ku przy niósł szan sę za koń cze nia wie lo wie ko we go spo ru i śród lą do wej wal ki
Gdań ska z El blą giem. Pod ję ta zo sta ła de cy zja o osta tecz nym od cię ciu bez po śred nie go do stę pu wód
Wi sly do No ga tu, co rów nież na wią zy wa ło do pro jek tu in ży nie ra ko ron ne go de Woy ten, jesz cze z 1768
ro ku. W tym ce lu mia no usy pać wał wi śla ny w po przek odej ścia No ga tu ko ło Pie kła, ba gro wać dno
No ga tu, a przede wszyst kim, roz bu do wu jąc „wiel ki upust”, stwo rzyć no wą ślu zę pod Bia łą Gó rą (niem.
We is sen berg), ja ko sztucz ną blo ka dę wi śla ną oraz trzy do dat ko we, o nie mal że iden tycz nej kon struk cji
ślu zy w dol nym bie gu No ga tu: w Szo no wie (niem. Schönau), Ra kow cu (niem. Gal gen berg) i Mi cha ło -
wie (niem. Neu hor ster busch). 

Efek tem mia ła być swo ista wod na ka ska -
da, gwa ran tu ją ca usta bi li zo wa ny po ziom wód
w No ga cie i umoż li wia ją ca że glu gę stat kom
o no śno ści 400 ton, dłu go ści 55 m, sze ro ko -
ści 8 m i za nu rze niu 1,6 m – choć w wy ni ku
bez po śred nie go od cię cia, No gat od bie rał by
już le d wie kil ka pro cent wód Wi sły! 

Jak nie zwy kle waż nym za da niem dla ów -
cze snych władz pru skich by ło osta tecz ne
(po wy ko na niu prze ko pu Wi sły) ure gu lo wa -
nie sto sun ków wod nych del ty Wi sły, niech
świad czy fakt, że pra ce bu dow la ne ru szy ły
dnia 27 lip ca 1914 ro ku (na 1 dzień przed
wy bu chem pierwszej woj ny świa to wej!) i po -
mi mo dzia łań wo jen nych oraz bra ków za opa -
trze nio wych in we sty cji nie prze rwa no, a osta tecz nie ska na li zo wa ny No gat
otwar to i od da no do że glu gi w dniu 15 wrze śnia 1917 ro ku.

WWęę  zzeełł  WWoodd  nnyy  „„BBiiaa  łłaa  GGóó  rraa”” (km 0+410 No ga tu)

Obec ny kształt wę zła wod ne go Bia ła Gó ra po cho dzi z dru giej po ło wy XIX wie -
ku oraz po cząt ków XX wie ku. Naj star szy ele ment wę zła, tzw. „wiel ki upust”, czy li jaz

na rze ce Li wie, po cho dzi z 1852 ro ku (prze bu do wa ny
w 1879 ro ku). Współ rzęd ne geo gra ficz ne tej bu dow li
hy dro tech nicz nej to: 53º 54’ 48” sze ro ko ści pół noc nej
NN i 18º 53’ 04” dłu go ści wschod niej EE.

W la tach 1912-1915 zo sta ła wy bu do wa na dzi siej sza
ślu za na No ga cie z są sia du ją cym ja zem. Naj póź niej, bo
w la tach 30. XX wie ku, po wsta ła, obec nie nie uży wa na,
ma ła ślu za w uj ściu Li wy do No ga tu. Wę zeł wod ny Bia -
ła Gó ra skła da się z na stę pu ją cych obiek tów hy dro tech -
nicz nych:

RRyyss.. 11..110033--110044.. Wi sła i No gat 
pod Pie kłem i Bia łą Gó rą 

na ma pach z 1906 i 1936 r.

RRyyss.. 11..110055.. Umiej sco wie nie śluz na
No ga cie, wg sche ma tu „Pę tli Żu ław skiej”
(Pro jekt Pę tla Żu ław ska – roz wój tu ry sty ki

wod nej. Wo je wódz two Po mor skie, 
Gdańsk 2008, s. 14)

RRyyss.. 11..110066..
Bu do wa po dej ścia do ślu zy
na Mar twej Wi śle 
w Prze ga li nie, 
w kwiet niu 1895 r.
(Ar chi tek tur mu seum 
der Tech ni schen 
Uni ver sität Ber lin)

RRyyss.. 11..110077--110088.. Wiel ki upust Li wy do No ga tu
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• ślu za ko mo ro wa, wraz z wro ta mi prze ciw po wo dzio wy mi (na No ga cie);
• jaz kry ty, trój przę sło wy (na No ga cie);
• nie czyn na ślu za i jaz („wiel ki upust” na rze ce Li wie).

We dług cha rak te ry sty ki Re gio nal ne go Za -
rzą du Go spo dar ki Wod nej w Gdań sku Ślu za
Bia ła Gó ra jest ślu zą ko mo ro wą o kon struk cji
be to no wej, ob li co wa nej ce głą klin kie ro wą,
z wro ta mi wspor ny mi dwu skrzy dło wy mi.
Sto pień wod ny ma nie ty po wą kon struk cję,
dzię ki czte rem pa rom wrót wspor nych
(po dwie pa ry w gło wie gór nej i dol nej), 
któ re umoż li wia ją ślu zo wa nia jed no stek za -
rów no przy sta nach Wi sły wyż szych, jak i niż -
szych niż w No ga cie. Wro ta ślu zy to wro ta
wspor ne dwu skrzy dło we, kon struk cji sta lo -
wej o po szy ciu jed no stron nym z bla chy sta lo -
wej łą czo nej na ni ty. Bez po śred nio do gło wy
gór nej ślu zy przy le ga gło wa wrót prze ciw po -
wo dzio wych.

Dłu gość użyt ko wa ko mo ry ślu zy wy no -
si 57,00 m, sze ro kość użyt ko wa ko mo ry 9,53 m, głę bo kość nad pro ga mi 2,51 m, a mak sy mal ny spad
wo dy 4,10 m.

Z ko lei wszyst kie 3 ślu zy po ni żej Bia łej Gó ry ma ją, we dług RZGW w Gdań sku, iden tycz ną cha rak -
te ry sty kę, a mia no wi cie są to ślu zy ko mo ro we o kon struk cji be to no wej, ob li co wa nej ce głą klin kie ro -
wą, z wro ta mi wspor ny mi dwu skrzy dło wy mi. Wro ta gór ne i dol ne ko mo ry po sia da ją kon struk cję
sta lo wą, ni to wa ną. Na wro tach znaj du ją się kład ki ko mu ni ka cyj ne.

ŚŚlluu  zzaa  SSzzoo  nnoo  wwoo (km 14+500 No ga tu)

Sto pień wod ny zo stał wy bu do wa ny w la -
tach 1914-1916. Obec nie skła da się on z na -
stę pu ją cych obiek tów hy dro tech nicz nych:

• za po ra ziem na (dłu go ści 123 m);
• ślu za ko mo ro wa; 
• jaz (z prze pław ką dla ryb);
• elek trow nia wod na (z 2009 ro ku).

Dłu gość użyt ko wa ko mo ry ślu zy wy no -
si 57,33 m, sze ro kość użyt ko wa ko mo ry 9,58 m,
głę bo kość nad pro ga mi 2,51 m, a mak sy mal ny
spad wo dy 2,10 m. Współ rzęd ne geo gra ficz ne
tej bu dow li hy dro tech nicz nej to: 54º 00’ 23”
sze ro ko ści pół noc nej NN i 18º 59’ 21” dłu go ści
wschod niej EE.

ŚŚlluu  zzaa  RRaa  kkoo  wwiieecc (km 23+950 No ga tu)

Sto pień wod ny zo stał wznie sio ny w la tach 1914-1916. Obec nie skła da się on z na stę pu ją cych
obiek tów hy dro tech nicz nych:

• za po ra ziem na (dłu go ści 160 m);
• ślu za ko mo ro wa; 
• jaz (z prze pław ką dla ryb);
• elek trow nia wod na (z lat 30. XX wie ku).

RRyyss.. 11..110099.. Wi dok z ja zu na No gat i ślu zę Bia ła Gó ra

RRyyss.. 11..111100.. Wi dok ślu zy Szo no wo na No ga cie
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Dłu gość użyt ko wa ko mo ry ślu zy wy no -
si 56,64 m, sze ro kość użyt ko wa ko mo ry 9,60 m,
głę bo kość nad pro ga mi 2,50 m, a mak sy mal ny
spad wo dy 2,85 m. Współ rzęd ne geo gra ficz ne tej
bu dow li hy dro tech nicz nej to: 54º 02’ 20” sze ro -
ko ści pół noc nej NN i 19º 04’ 50” dłu go ści wschod -
niej EE.

ŚŚlluu  zzaa  MMii  cchhaa  łłoo  wwoo (km 38+600 No ga tu)

Dłu gość użyt ko wa ko mo ry ślu zy wy no si 57,00 m, sze ro kość użyt ko wa ko mo ry 9,54 m, głę bo kość
nad pro ga mi 2,50 m, a mak sy mal ny spad wo dy 2,40 m. Współ rzęd ne geo gra ficz ne tej bu dow li hy dro -
tech nicz nej to: 54º 07’ 07” sze ro ko ści pół noc nej NN i 19º 13’ 13” dłu go ści wschod niej EE.

Sto pień wod ny zo stał wy bu do wa ny w la tach 1912-1915. Obec nie skła da się on z na stę pu ją cych obiek -
tów hy dro tech nicz nych:

• za po ra ziem na (dłu go ści 126 m);
• ślu za ko mo ro wa; 
• jaz (z prze pław ką dla ryb);
• elek trow nia wod na (z 2011 ro ku).

Przy tocz my jesz cze opis Sta ni sła wa Sro kow skie go, au to ra Dróg że glow nych w Pru siech Wschod nich7:
„Od ręb ny ko mu ni ka cyj ny szlak wod ny sta no wi No gat, złą czo ny od r. 1917 z głów ną stru gą Wi sły ślu zą
przy Mą taw skim Na roż ni ku (Mon tau er Spit ze–Dre ilan de rec ke), ob li czo ną na prze pusz cza nie 400 to no -
wych stat ków. Obec nie No gat na wet przy ni skim sta nie wo dy po sia da głę bo kość 1’40 m, któ rą uzy ska -
no przez wsta wie nie w ko ry to rze ki trzech śluz (pod Schönau, Gal gen berg i Neu hor ster busch), dzie ląc
w ten spo sób ca ły szlak wod ny (49’6 km) na 4 po zio my. Do Wi sły nie po dzie lo nej, jak rów nież i do jej
za chod nie go ra mie nia ucho dzą ce go pod Schie wen horst (Świb no, na le wym brze gu Wi sły – przyp.
C. W.) do mo rza, Pru sy Wschod nie nie się ga ją. Gra ni ca pol ska bie gnie sta le pra wym brze giem Wi sły
na ca łej prze strze ni od punk tu le żą ce go kil ka ki lo me trów na po łu dnie od No we go Mia sta (Neu en bur -

ga) aż po Mą taw ski Na roż nik. Wi sła
wsku tek te go sta ła się rze ką we -
wnętrz ną pol ską, uchy la ją cą się
od wszel kiej in ge ren cji na sze go za -
chod nie go są sia da.

RRyyss.. 11..111111.. Wi dok ślu zy Ra ko wiec na No ga cie

RRyyss.. 11..111122--111133.. Wi dok ślu zy Mi cha ło wo na No ga cie – po pra wej jaz i elek trow nia wod na w trak cie bu do wy (RZGW w Gdań sku)

TTaa  bbee  llaa 11..11..  Zdol no ści że glu go we dróg wod nych 
Za le wu Fry skie go – wg S. Sro kow skie go8

7 S. Sro kow ski: Dro gi że glow ne w Pru siech Wschod nich... Op. cit., s. 19.
8 S. Sro kow ski: Dro gi że glow ne w Pru siech Wschod nich... Op. cit., s. 6.
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9 W No wo gro dzie 4 no ga ty sta no wi ły od po wied nik jed nej skó ry ku ny lub rów no war tość 80 wie wió rek (I. B. Ra ko wiec ki: Praw da Ru ska czy li pra wa Wiel kie go Xię cia Ja ro sła wa Wła dy mi ro wi cza. War sza wa 1820, s. 166).
1 Pol ska na zwa zo sta ła nada na przez po etę i geo gra fa Win cen te go Po la; cyt.: „To no we ko ry to Wi sły nie ma do tąd na zwi ska; a że się nim Wi sła tak po czci wie i raź no ku mo rzu prze bra ła – na zwij my ją tu taj: Śmia łą Wi słą”.
2 E. Szy mań ski: Re gu la cy ja uj ścia Wi sły. „Prze gląd Tech nicz ny”, Nr 17 i 18, War sza wa 1897, s. 272.
3 Bog dan Gi se vius (31.05.1844–27.01.1929), wła ści ciel ber liń skie go za kła du li to gra ficz ne go, był sy nem ostródz kie go pa sto ra Ma zu rów – Gu sta wa Gi ze wiu sza, na cześć któ re go na zwa no Gi życ ko.

UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Funk cjo nu ją ce współ cze śnie na No ga cie 4 ślu zy po zwa la ją łącz nie na mak sy mal ne zni we lo wa -

nie 11,45 m spad ku po zio mu wód, na od cin ku o dłu go ści bli sko 38.200 m. No gat two rzy nie tyl ko del -
tę Wi sły, ale sam ucho dzi do Za le wu Wi śla ne go wła sną, roz bu do wa ną del tą. No gat jest rze ką
zmie nia ją cą nie gdyś nie tyl ko hi sto rię tych ziem, ale i swój bieg. W tym dru gim zaś wzglę dzie z ca łą
pew no ścią nie po wie dział jesz cze ostat nie go sło wa...

Ety mo lo gia na zwy nie jest do koń ca zna na. Pa trząc na del tę Wi sły, za pew ne na rzu ca się sko ja rze nie
z jej od no gą – czy li koń czy ną, od ga łę zie niem? W Słow ni ku geo gra ficz nym Kró le stwa Pol skie go wy mie -
nio na jest też na zwa wła sna NNoo  ggaa  ttaa, co z ko lei mo że wią zać się z ro dza jem wcze sno śre dnio wiecz ne go
„pła ci dła” (pie nią dza to wa ro we go), bę dą ce go na tych te re nach od po wied ni kiem pie nią dza mo ne tar -
ne go. We dle książ ki „Naj daw niej sze po mni ki pra wo daw stwa sło wiań skie go” (An drzej Ku char ski, War -
sza wa 1838, s. 498) no ga ta by ła ga tun kiem mo ne ty skó rza nej9. 

Ofi cjal na, urzę do wa na zwa te go ra mie nia uj ścia Wi sły, zgod nie z na dal obo wią zu ją cym roz po rzą -
dze niem Mi ni stra Ad mi ni stra cji Pu blicz nej z dnia 11 lu te go 1949 r. o przy wró ce niu i usta la niu nazw
miej sco wo ści (M. P. z 1949 r. nr 17, poz. 225), brzmi: NNoo  ggaatt. 

Na zwa ta po ja wia się rów nież kil ka krot nie w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski,
Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych, str. 187).

11..66..  KKaa  nnaałł  WWii  śśllaa  nnoo  --ZZaa  llee  wwoo  wwyy (niem. We ich sel -Haff -Ka nal) i PPaa  nniieeńń  sskkaa  ŁŁaa  cchhaa (pot. Ka nał Pa -
nień ski, Li pi nec ka Stru ga, niem. Jung fer sche -La che)

Współ cze sny kształt uj ścia do Bał ty ku ra mion Wi sły i No ga tu jest efek tem pro ce su zmian do ko na nych
za rów no si ła mi ży wio łów na tu ry, jak rów nież za pla no wa ny mi dzia ła nia mi czło wie ka. Za ini cjo wa ny zo -
stał utwo rze niem się na tu ral ne go prze ło mu wi śla ne go, tzw. WWii  ssłłyy  ŚŚmmiiaa  łłeejj11 (niem. We ich sel durch bruch),
w 1840 ro ku, na wy so ko ści dzi siej szej dziel ni cy Gdań ska – Gó rek Za chod nich.

KKAA  NNAAŁŁ  WWII  ŚŚLLAA  NNOO  --ZZAA  LLEE  WWOO  WWYY

Z ty go dni ka „Prze gląd Tech nicz ny” z 1897 ro ku2 do wia du je my się, że „Pod czas spły wa nia lo dów
w stycz niu 1840 r. wy two rzy ły się za to ry na No ga cie i Wi śle El bląg skiej, w miej scach tuż za ich od ga łę -
zie niem się, tak szczel ne, że na pły wa ją ce z gó ry nad zwy czaj wiel kie ma sy wo dy i lo du skie ro wać się 
mu sia ły do od no gi Gdań skiej, nie zdol nej po mie ścić ta kich ilo ści; wy two rzył się więc w niej no wy 
za tor od uj ścia w gó rę rze ki na dłu go ści oko ło 20 km, wo da spię trzy ła się do po zio mu 5,6 m nad
po wierzch nię mo rza Bał tyc kie go i w no cy z 31 stycz nia na 1 lu te go 1840 r. wy two rzy ła so bie no we uj -
ście ku mo rzu pod wsią Neufähr. Ja ki był prze bieg te go zja wi ska, nie wia do mo, po nie waż sta ło się to

pod czas ciem nej no cy. Ośm do -
mów wsi Neufähr spłu ka ne zo sta ło
do mo rza, z miesz kań ców jed nak
nikt ży cia nie po stra dał (…). Wsku -
tek prze rwy pod Neufähr, skró cił się
bieg rze ki o 15 km, przez co przy
ni skim sta nie wo dy zy ska ło się
na spad ku 0,75 m, przy wy so kich
wo dach oko ło 2,50 m. Wy ni kiem

RRyyss.. 11..111144.. Fragment rozporządzenia Ministra AP 
z dnia 11 lutego 1949 r.

RRyyss.. 11..111155..  Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r.

RRyyss.. 11..111166..  Ka nał Wi śla no -Za le wo wy
i uj ścia Wi sły na ma pie z dru kar ni 
Bog da na Gi se viu sa3, z 1888 r.
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te go by ło znacz ne wzmo że nie się szyb ko ści nur tu, któ ra spo wo do wa ła po głę bie nie dna ko ry ta. Po głę bie -
nie prze su wa ło się stop nio wo w gó rę rze ki, z jed no cze snem znacz nem ob ry wa niem brze gów. Na stęp -
stwem te go był du żo mniej szy prze pływ wód przez Wi słę El bląg ską. Miej sce jej od ga łę zie nia
za pia sczy ło się do te go stop nia, że przy ni skim po zio mie wo dy nic jej nie prze pły wa ło i tyl ko pod czas
wy so kich wód część ich by ła od pro wa dza ną. Że glu ga na Wi śle El bląg skiej usta ła zu peł nie. 
Ko mu ni ka cya mię dzy Gdań skiem a za to ką Świe żą od by wa ła się ka na łem osob nym (WWee  iicchh  sseell  -HHaaffff  --
--KKaa  nnaall)”.

We dług au to rów Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie go i in nych kra jów sło wiań skich: „...
mię dzy Gdań skiem a Eblą giem, od kąd ro ku 1845 zbu do wa ny zo stał no wy ka nał do Świe żej za to ki (Za -
lew Wi śla ny – przyp. C. W.), kur su ją 4 pa row ce (...). Głów ną rze ką jest Wi sła (...) po za Czer wo ną bu -
dą (Ro the bu de) i Kie zmar kiem dzie li się na el blą ską i gdań ską od no gę. Z tych pierw sza wie lu ra mio na mi

wpły wa do za to ki Świe żej, jest bar dzo miał ka, tak
że stat ki na wet po mniej sze nie mo gą pły nąć; tyl -
ko jest po cząw szy od Czer wo nej bu dy ka nał no -
wo prze ko pa ny do tej że za to ki. Dru ga od no ga
ma te raz no we swo je uj ście ka wał dro gi
przed Gdań skiem, gdzie so bie sa ma prze rwa ła
dro gę pod wsią Gór ki (Neu fahr); resz tę wo dy sta -
ra Wi sła pod Gdań skiem to czy do mo rza (...).
Sztucz ne prze ko py i ka na ły są: 1) gdań sko -el blą -
ski ka nał (We ich sel -Haff -Ca nal), łą czy Wi słę z za -
to ką Świe żą w miej sce zbyt miał kiej już te raz
el blą skiej Wi sły4. (...) 

„W swej dol nej czę ści sta no wi Tu ga część ka -
na łu gdań sko -el blą skie go, któ ry przy No wym -
dwo rze opusz cza Tu gę, przy Czer wo nej bu dzie
zaś pod Głów ką gdań ską łą czy się z gdań ską

Wi słą. Ka nał ten jest te raz głów ną dro gą wod ną mię dzy Gdań skiem a El blą giem, gdyż el blą ska Wi -
sła te raz już zbyt snad ka; jest 18 ki lo me trów dłu gi”5. Pod su mo wu jąc: z po wo du wy pły ce nia się to ru
wod ne go Szkar pa wy (Wi sły El blą skiej) – rze ka sta ła się „miał ka” i „snad ka” – w la tach 1845-1850 wy -
bu do wa no Ka nał Wi śla no -Za le wo wy, umoż li wia ją cy że glu gę śród lą do wą po mię dzy Gdań skiem i El -
blą giem, czy li Wi słą i Za le wem Wi śla nym. 

Ka nał skła dał się z dwóch od cin ków sztucz nych. Pierw szy frag ment ro po czy nał  się na Wi śle,
pod miej sco wo ścią RRoo  tthhee  bbuu  ddee – gdzie wy bu do wa no ślu zę, a koń czył się w miej scu po łą cze nia z rze -
ką Li na wą (niem. Li nau). Dłu gość te go sztucz ne go od cin ka wy no si ła oko ło 7.500 m, na to miast oko -
ło 1.750 m da lej (nurt rze ki Li na wy) ro po czy nał się ko lej ny sztucz ny od ci nek o dłu go ści oko ło 2.950 m,
koń czą cy się przy Że li cho wie (niem. PPllaa  tteenn  hhooff, obec nie No wy Dwór Gdań ski), w miej scu po łą cze nia
z rze ką Tu gą (niem. Tie ge) – gdzie rów nież wy bu do wa no ślu zę. 

Dal sza część tra sy to na tu ral ne ko ry to rze ki Tu ga (oko ło 4.200 m) oraz rze ki Sta ra Tu ga (oko ło 3.500
m). Łącz nie więc ca ły ka nał li czył bli sko 19.900 m dłu go ści, z cze go oko ło 10.450 m wy no si ły od cin -
ki sztucz ne. Nie ma łe pro ble my z okre śla niem po ło że nia i dłu go ści od cin ków ka na ło wych stwa rza dziś
fakt, że do lat nam współ cze snych rze ki czę ścio wo zmie nia ły bieg, a sam Za lew Wi śla ny „cof nął się”
o kil ka ki lo me trów. 

RRyyss.. 11..111177.. Prze bieg tra sy We ich sel -Haff Ka nal, na ma pie z 1893 r.

RRyyss.. 11..111188..  Ka nał Wi śla no -Za le wo wy wpa da ją cy do rze ki Li na wa

4 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom II z 1881 r., s. 516, 528 i 530.
5 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom V z 1884 r., s. 957.
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6 A. F. Violét: Ne rin gia oder Ge schich te der Dan zi ger Neh rung. Dan zig 1864, s. 47.
7 S. Sro kow ski: Dro gi że glow ne w Pru siech Wschod nich... Op. cit., s. 18-19.

Przy kła do wo nie co in ne da ne po da je Ale xan der Violét6: „... tak oto w la tach 1844-1849 jest two -
rzo ny no wy ka nał o na zwie We ich sel -Haff Ka nal, któ ry bie rze swój po czą tek opo dal Ro the bu de (Dwo -
rek – przyp. C. W.), idzie też po czę ści rze ką Li nau (Li na wa – przyp. C. W.) i wpa da do Za le wu
w Stob ben dorf (Sto biec, obec nie le żą cy po nad 4 km od Za le wu – przy. C. W.). Ka nał ma dłu -
gość 5.670 prę tów (21.350 m – przyp. C. W.), z któ rych 3.224 prę ty (12.140 m – przyp. C. W.) mu sia -
ły zo stać wy ko pa ne, a 2.446 prę tów (9.210 m) to wy ko rzy sta ne już na tu ral nie ist nie ją ce...”. 

Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go Ka na łu Wi śla no -Za le wo we go (odej ście od Wi sły
opo dal ślu zy Ro the bu de) to: 54º 15’ 12” NN i 18º 56’ 54” EE, na to miast punk tu koń co we go (daw ne uj ście

do Za le wu Wi śla ne go, opo dal miej sco wo ści Sto biec)
to: 54º 15’ 18” NN i 19º 11’ 13” EE. Współ rzęd ne geo gra ficz -
ne ślu zy Pla ten hof to: 54º 13’ 18” NN i 19º 06’ 52” EE.

Przy tocz my jesz cze opis Sta ni sła wa Sro kow skie go, au to ra Dróg że glow nych w Pru siech Wschod -
nich7: „Po za tem po łą cze niu z Wi słą słu ży tak że ka nał Wi śla no -Za le wo wy (We ich sel -Haff Ka nal), któ -
ry zbu do wa no w la tach 1847-1853, gdy wschod nie ra mię Wi sły (Wi sła El blądz ka / El bin ger We ich sel),
w związ ku z utwo rze niem so bie przez głów ną stru gę wi śla ną no we go uj ścia pod Neu fahr (1840), za -
czę ło ule gać sil ne mu za piasz cze niu. Ów ka nał ma 18 m sze ro ko ści, przy ni skim wo do sta nie 1’1 m,
przy śred nim 2 m głę bo ko ści. Od stro ny Wi sły za mknię ty jest ślu zą znaj du ją cą się pod miej sco wo ścią
Ro the Bu de. Tak że i Wi sła El blądz ka po słu gu je się ślu zą przy Gdań skiej Gło wie (Dan zi ger Haupt).”.

RRyyss.. 11..111199--112200.. Po czą tek ka na łu i Ślu za Ro the bu de 
daw niej oraz to sa mo miej sce współ cze śnie

RRyyss.. 11..112211--112222.. Po czą tek ka na łu i Ślu za Ro the bu de
na ma pie z 1893 r. oraz współ cze sny do mek, sto ją cy
na miej scu daw nej ślu zy (za nim wał i rze ka Wi sła)

RRyyss.. 11..112233..  Współ cze sny wi dok Ka na łu Wi śla no -Za le wo we go, 
na wy so ko ści wsi Sta re Bab ki
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UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
W 1845 ro ku przy stą pio no do ko pa nia no -

we go ka na łu (wy ko rzy stu jąc na tu ral ne cie ki
wód rzek Li na wa i Tu ga), umoż li wia ją ce go
że glu gę po mię dzy Wi słą i Za le wem Wi śla -
nym. Pra ce in ży nie ryj ne ukoń czo no po 5 la -
tach. Bu do wa ślu zy Gdań ska Gło wa (1895
rok) otwo rzy ła po now nie Szkar pa wę (Wi słę
El blą ską) dla że glu gi śród lą do wej. Ka nał Wi -
śla no -Za le wo wy stra cił swo je lo gi stycz ne zna -
cze nie i ofi cjal nie za mknię to go w 1914 ro ku,
choć je go od cin ki by ły jesz cze eks plo ato wa -
ne oko ło 1930 ro ku.

Obie ślu zy zo sta ły w znacz nej czę ści ro ze bra ne i za sy pa ne, w miej scu po cząt ko wym ka na łu od cię -
to go od Wi sły usy pa nym wa łem, a koń co wa część od cin ka dłu go ści oko ło 1.300 m od stro ny dru -
giej ślu zy, w No wym Dwo rze Gdań skim, zo sta ła za sy pa na na po cząt ku lat 20. XX wie ku. Dziś wzdłuż
pro ste go frag men tu pierw sze go od cin ka ka na ło we go bie gnie dro ga S7 War sza wa -Gdańsk (m.in.
od miej sco wo ści Sta re Bab ki do mo stu na Wi śle, na wy so ko ści Kie zmar ku).

Obec nie trud no jest so bie wy obra zić, że ka nał
miał nie gdyś kil ka na ście me trów sze ro ko śći. Wie -
lo let nie użyt ko wa nie rol ni cze tych te re nów, a tak -
że in ne pra ce, me lio ra cyj ne i dro go we spra wi ły, że
ka nał w wie lu miej scach moż na pró bo wać prze -
sko czyć, a na wet przejść su chą sto pą...

RRyyss.. 11..112255--112266..  Ślu za Ro the bu de8 oraz jej je dy ne współ cze sne
po zo sta ło ści – ce gla ne ob mu ro wa nie dol nej gło wy ślu zy

RRyyss.. 11..112277--112288..  
Ko mo ra ślu zy Pla ten hof 
oraz jej współ cze sne 
po zo sta ło ści 
w przy do mo wym ogród ku

RRyyss.. 11..112299.. Obecny wi dok na rze kę Tu gę 
w No wym Dwo rze Gdań skim, z miej sca po daw nych 
wro tach ślu zy Pla ten hof – przy zbie gu ulic Mor skiej, 
Por to wej i Ka na ło wej

8 Zdję cie ze zbio rów Wal de ma ra Da nie le wi cza.

RRyyss.. 11..112244..  Plan sy tu acyj ny ślu zy Ro the bu de, 
wg ry sun ku Wal de ma ra Da nie le wi cza
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Na zwa nie miec ka ka na łu to oczy wi ście WWee  iicchh  sseell  --HHaaffff  KKaa  nnaall, co w tłu ma cze niu na ję zyk pol ski ozna -
cza ło KKaa  nnaałł  WWii  śśllaa  nnoo  --ZZaa  llee  wwoo  wwyy, ewen tu al nie KKaa  nnaałł  WWii  ssłłaa  --ZZaa  lleeww  WWii  śśllaa  nnyy. In ną, XIX -wiecz ną, pol ską
na zwą był KKaa  nnaałł  GGddaańń  sskkoo  --EEll  bblląą  sskkii. Za pew ne z po wo dów wcze śniej sze go za mknię cia ka na łu dla że -
glu gi śród lą do wej, po drugiej woj nie świa to wej nie zo stał on ofi cjal nie na zwa ny, zgod nie z obo wią -
zu ją cym w tym wzglę dzie pra wo daw stwem. Na zwa Ka nał Wi śla no -Za le wo wy po ja wia się dwu krot nie
w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych,
str. 316), a wcze śniej mię dzy in ny mi na ma pach Woj sko we go In sty tu tu Geo gra ficz ne go
z lat 30. XX wie ku. Cie ka wost ką Hy dro ni mów jest fakt, że mu sia no uznać, iż ka nał – z po wo du od cię -
cia od rze ki Tu gi – po sia da dwa re cy pien ty (uj ścia) w rze ce Li na wa. Tak jed nak mu sia ło być tak że
wcze śniej, o czym świad czy kąt na chy le nia wrót
ślu zy Pla ten hof. Za tem z punk tu wi dze nia kie run -
ku nur tu wo dy – ka nał nie pro wa dził od Wi sły
do Za le wu, ale dwa ra mio na ka na łu (jed no
od stro ny Wi sły, dru gie od Tu gi) pro wa dzi ły
do rze ki Li na wy, a czyli że glu ga od by wa ła się raz
w dół, a raz w gó rę szla ku.

Ka nał był jesz cze opi sy wa ny i wy mie nia ny mię dzy in ny mi w 1948 ro ku, kie dy to zo sta ła wy da na
pra ca zbio ro wa Dro gi Wod ne, Tom I, pod re dak cją Ta de usza Til lin ge ra9. Był to pod ręcz nik stu diów in -
ży nier skich, na któ rym wy cho wa ło się wie lu adep tów in ży nie rii wod nej. W ta bli cy pod na zwą „Wy -
kaz pol skich dróg wod nych”, pod po zy cją 16, znaj du je my na stę pu ją cą sztucz ną dro gę wod ną: KKaa  nnaałł
WWii  ssłłaa  –– ZZaa  ttoo  kkaa  ŚŚwwiiee  żżaa  (nie czyn ny).

KKAA  NNAAŁŁ  PPAA  NNIIEEŃŃ  SSKKII

Obec nie pra wo brzeż nym do pły wem Szkar pa wy (Wi sły El blą skiej) jest Pa nień ska Ła cha, zwa na 
Ka na łem Pa nień skim, któ re go dłu gość wy no si po nad 32 km. Daw niej Ka nał Pa nień ski łą czył 
się po przez wo dy Za le wu Wi śla ne go ze Sta rą Tu gą, a więc z Ka na łem Wi śla no -Za le wo wym, współ -

cze śnie (po „cof nię ciu się” Za le wu) oba
ka na ły łą czy, le żą cy po wy żej Za le wu, pro -
sto pa dły do nich tzw. KKaa  nnaałł  DDrrzzeeww  nnyy. Ak -
tu al ne współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu
po cząt ko we go Pa nień skiej Ła chy (ja ko
Sa dow ska Ła cha lub Kro wia Stru ga)
to: 54º 03’ 18” NN i 19º 04’ 37” EE, 
na to miast punk tu koń co we go (uj ście
do Szkar pa wy, tuż przed Za le wem Wi śla -
nym) to: 54º 15’ 55” NN i 19º 14’ 42” EE.

RRyyss.. 11..113300..  Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r.

TTaa  bbee  llaa 11..22..
Sztucz ne dro gi wod ne w 1948 r. 
– wg T. Til lin ge ra

RRyyss.. 11..113311..  Współ cze sny wi dok to ru wod ne go 
Pa nień skiej Ła chy

9 Dro gi Wod ne. Pra ca zbio ro wa pod red. T. Til lin ge ra, Wy daw nic twa Tech nicz ne Mi ni ster stwa Ko mu ni ka cji, War sza wa 1948, s. 508.
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Na pół noc nym skra ju osa dy o na zwie Ma rzę ci no (niem. Jung fer) znaj du je się in te re su ją cy za by -
tek sztu ki hy dro tech nicz nej – ru iny ślu zy, któ ra peł ni ła od mo men tu wy bu do wa nia w 1884 ro ku, ro -
lę wrót prze ciw po wo dzio wych dla oko licz nych po lde rów i ro wów me lio ra cyj nych (w przy pad ku
„cof ki” wód od stro ny Za le wu, po wo do wa nych pół noc ny mi, sztor mo wy mi wia tra mi). Jed nak w wy -
ni ku po bu do wa nia w 1942 ro ku no wych wa -
łów ochron nych i elek trycz nej prze pom pow ni
na pół noc od ślu zy, osu sze niu uległ znacz ny
frag ment Za le wu, a sa ma ślu za zna la zła się
na su chym lą dzie, z da la od wód mor skich,
oko ło 3,7 km! Współ rzęd ne geo gra ficz ne tej
bu dow li hy dro tech nicz nej to: 54º 14’ 28” sze -
ro ko ści pół noc nej NN i 19º 14’ 12” dłu go ści
wschod niej EE. W ję zy ku nie miec kim ka nał był
na zy wa ny JJuunngg  ffeerr  sscchhee  --LLaa  cchhee lub JJuunngg  ffeerr  sscchhee  --
--LLaa  kkee, co na ję zyk pol ski moż na tłu ma czyć
wła śnie ja ko Pa nień ska Ła cha (Ka łu ża?, Mo -
kra dło?, kon tek sto wo Sta ro rze cze?).

W przy pad ku Słow ni ka geo gra ficz ny
Kró le stwa Pol skie go... ma my do czy nie nia ze

swo istą cie ka wost ką, za ba wą w go nie -
nie kró licz ka. Nie ste ty, nie do wie my
się ni cze go kon kret ne go na te mat 
Ka na łu Pa nień skie go, choć po cząt ko -
wo rzecz za po wia da się za chę ca ją co,
a mia no wi cie na stro nie 625, To -
mu III z 1882 ro ku od naj dzie my ha sło:
JJuunngg  ffeerr  sscchhee  --LLaa  cchhee (niem.), obacz Pa -
nień ska Ła cha. Jed nak na stro nie 838,
To mu VII z 1886 ro ku pod szu ka nym
ha słem czy ta my: PPaa  nniieeńń  sskkaa  ŁŁaa  cchhaa,
niem. Jung fer sche La che, po wiat el -
blą ski, obacz Krebs fel de. Co fa jąc się

więc do To mu IV z 1883 ro ku, na stro nie 654 znaj dzie my opis: KKrreebbss  ffeell  ddee (niem.), wło ściań ska wieś
po wiat el blą ski, wśród ni zin, nad Pa nień ską Ła chą (Jung fer sche La che). Nic za tem na te mat ro li,
zna cze nia i hi sto rii te go ka na łu... 

UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Po drugiej woj nie świa to wej ka nał nie zo stał ofi cjal nie na zwa ny, zgod nie z obo wią zu ją cym w tym

wzglę dzie pra wo daw stwem. Na zwa Pa nień ska Ła cha po ja wia się sied mio krot nie w „Hy dro ni mach”
(Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych, m.in. str. 202), a wcze -

RRyyss.. 11..113322..  
Ka nał Pa nień ska Ła cha 
na ma pie WIG z 1937 r.

RRyyss.. 11..113333..  Obec ny wi dok na Jung fer Schleu se, 
od stro ny Za le wu Wi śla ne go

RRyyss.. 11..113344..  Plan sy tu acyj ny Ka na łu Pa nień skie go ze ślu zą (skrót Śl.) 
z ma py WIG, z 1936 r. 
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śniej cho ciaż by na ma pach Woj sko we go In sty tu tu Geo gra ficz ne go z lat 30. XX wie ku. Miej sco wość
ze ślu zą na zy wa ła się w ję zy ku nie miec kim Jung fer, co przy kła do wo na ma pie Woj sko we go In sty tu -
tu Geo gra ficz ne go z 1936 ro ku (Wol ne Mia sto Gdańsk Pru sy Wschod nie) zo sta ło prze mia no wa ne
po pol sku na Pan na. Za pew ne wią że się z tym rów nież po tocz na na zwa tej dro gi wod nej: KKaa  nnaałł  PPaa  --
nniieeńń  sskkii – choć na tej że ma pie uży to na zwy Pa nień ska Ła cha, a sa ma miej sco wość zo sta ła ofi cjal nie
na zwa na w li sto pa dzie 1946 ro ku ja ko MMaa  rrzzęę  ccii  nnoo. Sta ni sław Sro kow ski, au tor Dróg że glow nych w Pru -
siech Wschod nich, nie opi sał i nie wy mie nił Ka na łu Pa nień skie go, jed nak zna lazł ona swo je miej sce
w ni niej szej książ ce ze wzglę du na wy jąt ko wość ma rzę ciń skiej ślu zy. 

Jung fer Schleu se mo że śmia ło pre ten do wać do ro li sym bo lu od wiecz nej wal ki na tych te re nach
z wod nym (za rów no mor skim, jak i śród lą do wym) ży wio łem. Dziś, po dob nie jak mal bor ski za mek 
– bez wo dy w ota cza ją cych go fo sach, ta ce gla na bu dow la im po nu je, bu dzi po dziw i sza cu nek – jed -
nak przed ni czym już nie chro ni...

RRyyss.. 11..113366--113377..  
Ma je sta tycz na bu dow la Jung fer Schleu se

RRyyss.. 11..113355..  
Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r.
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1 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom VI z 1885 r., s. 256.
2 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom V z 1884 r., s. 957-958.
3 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom III z 1882 r., s. 99.

II. ZALEWOWY KRAJ POLDERÓW I WIATRAKÓW

22..11..  OOssaadd  nniicc  ttwwoo  oollęę  ddeerr  sskkiiee  ii mmeenn  nnoo  nnii  ccii (niem. Men no ni ten)

Na te re nie Prus Wschod nich osad nic two ni der landz kie (głów nie fry zyj skie i flan dryj skie) po stę po -
wa ło już od sa mych po cząt ków two rze nia się za kon nej pań stwo wo ści. Nie bez po wo du PPaa  ssłłęękk, któ -
ry pra wa miej skie otrzy mał w 1297 ro ku, na zy wa ny był w cza sach nie miec kich Preus sisch Hol land,
czy li po pol sku Pru ską Ho lan dią (bądź Pru skim Ho lą dem).

We dług in for ma cji za war tych w Słow ni ku geo gra ficz nym Kró le stwa Pol skie go i in nych kra jów sło -
wiań skich1: MMee  nnoo  nnii  ccii, wła ści wie Men no ni ci, wy chodź cy ho len der scy (z Fry zyi), tak zwa ni od Men no
twór cy od ręb nej sek ty śród ana bap ty stów, szu ka jąc spo koj nych sie dzib osia da li w róż nych stro nach
Pol ski. Naj wcze śniej przy by li oni do Prus, gdzie osie dli li oko ło 1568 r. w po wie cie mal bor skim i gdzie
ich do tąd miesz ka oko ło 5000.”. 

W To mie wcze śniej szym Słow ni ka2, pod ha słem MMaall  bboorrkk, do wie dzieć
się moż na by ło, że: „Co do wy zna nia li czo no w po wie cie (mal bor skim 
– przyp. C. W.) (…) Me no ni tów 1819 r. 5.687; 1858 r. 5.415;
1861 r. 5.343 (…) Sek ta me no ni tów zmniej sza się więc z ro ku na rok, co
ma swo je przy czy ny. Me no ni ci przy by li tu z Ho lan dyi ro ku 1568. Osie dli -
li się naj przód oko ło No we go dwo ru (Tie gen hof). Spro wa dzi li ich Jan
i Szy mon v. Loy sen, któ rzy by li wów czas te nu ta ry usza mi (dzier żaw ca
dóbr kró lew skich, sta ro sta nie gro do wy – przyp. C. W.) zie mi no wo dwor -
skiej. Tu osu szy li oni te mo cza ry, któ re im na stęp nie ro ku 1578 nadał Jan
v. Loy sen na 30 lat w dzier ża wę za 52 zło tych i 13 kur od włó ki (16,8 ha
– przyp. C. W.). Ro ku 1581 prze szedł ten klucz ca ły w rę ce Er ne sta Wej -
he ra, kasz te la na el blą skie go, któ ry z me no ni ta mi za warł no we kon trak -
ty na 20 lat. We dług tych kon trak tów by li me non ci wol ni od tło ki
(przy mu so we, nie od płat ne ro bo ty w okre sach spię trze nia prac rol nych
– przyp. C. W.), od sy pa nia gro bli, z wy jąt kiem tych, któ re le ża ły w ich
gra ni cach i no wo dwor skiej; by li tak że wol ni od pod wód i kwa te run ków
i mie li wszel ką wol ność co do wy zna nia. Wła dy sław IV po twier dził im ich
przy wi le je ro ku 1642. Jesz cze dziś na zy wa ją zie mię przez nich za ję tą włó -

ka mi ho len der skie mi; ta kich włók li czo no w dru giej po ło wie XVII w. 430 (7,2 tys. ha – przyp. C. W.);
ro ku 1867 zaś 528½ (8,9 tys. ha – przyp. C. W.). Że mię dzy ich przy wi le ja mi by ła i wol ność od służ by
woj sko wej, moż na na pew no przy pu ścić, bo tej za ka zy wa ły im ich prze pi sy. (…) Ro ku 1678 po twier -
dził im ich przy wi le je król Jan III So bie ski, póź niej uczy ni li to sa mo Au gu sto wie ro ku 1732, 1736
i 1764. 

Nie bra kło jed nak spo rów mię dzy ni mi a ewan gie li ka mi, mia no wi cie co do dzie się cin i co do wy -
sta wia nia me tryk; za cho dzi ły też za tar gi z wła dza mi rzą do we mi wzglę dem na by wa nia ma jąt ków, cze -
go im roz ka zem ga bi ne to wym z dnia 15 lu te go 1824 r. za ka za no, wresz cie co do służ by woj sko wej,
na któ rą im ich prze pi sy nie ze zwa la ją. Dla te go me no ni ci za czę li opusz czać żu ła wy i osie dlać się
w po łu dnio wej Ro syi, gdzie w po wie cie eka te ry no sław skim nie któ re na zwy osad przy po mi na ją jesz -
cze wsie na Żu ła wach mal bor skich po ło żo ne (…). W now szym cza sie znie sio no w Pru sach cał kiem
przy wi lej gwa ran tu ją cy me no ni tom wol ność od służ by woj sko wej; z tej przy czy ny opusz cza ją oni jesz -

cze wciąż sta re sie dzi by szu ka jąc no wych”.
Jesz cze wcze śniej szy Tom III Słow ni ka3

za wie rał in for ma cję: „Ho len dry vel Olę dry
(Holländer), na zwa osad za kła da nych prze -
waż nie w ni zi nach nad rzecz nych, ob fi tu ją -
cych w łą ki i pa stwi ska sprzy ja ją ce ho dow li
by dła i pro duk cyi na bia łu. Na zwę tę otrzy -
ma ły pier wot nie od wy chodź ców z Fry zyi
(Ho lan dyi), któ rzy w XVI w. chro niąc się
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przed prze śla do wa niem re li gij nem (ja ko me no ni ci) osia da li chęt nie w Pol sce, w Żu ła wach po cząt ko -
wo, gdzie od da wa no im zie mię za opła tą czyn szu. Póź niej zwa no Ho len dra mi wszel kie osa dy, na wet
przez pol ską lud ność za kła da ne na po dob nych wa run kach. W ob rę bie kró le stwa naj wię cej H. spo -
ty ka my nad rze ką War tą w po wie cie ko niń skim i słu pec kim, tu dzież w ni zi nach nad wi ślań skich.

Myl nym jest wy wód tej na zwy od Hauländer (kar czow ni cy) po da ny przez zna ne go hi sto ry ka pru -
skie go Wut t ke go i za nim po wta rza ny czę sto po pol skich pra cach na uko wych. Wut t ke chciał przez to
pod nieść zna cze nie i roz mia ry nie miec kiej ko lo ni za cyi w Pol sce. Od tych osad ni ków wzię ła po czą tek
na zwa Ho len der nia, da wa na obo rom dla krów prze zna czo nym.”. 

Pa mię tać za tem na le ży, że mia nem Olę drów okre śla no w Pru sach Kró lew skich nie tyl ko Ho len -
drów (w tym men no ni tów), ale osad ni ków, któ rzy ko lo ni zo wa li i upra wia li zie mię na za sa dach zbli -
żo nych do praw osad ni ków ni der landz kich (m. in. spe cy ficz na for ma sa mo rzą du lo kal ne go, wol ność
oso bi sta, wie lo let nia dzier ża wa), bez wzglę du na wy zna nie i na ro do wość. Olę dra mi by li więc Ho len -
drzy, ale tak że Po la cy, Niem cy, a na wet Szko ci. Ho len der skim men no ni tą był mię dzy in ny mi Isa ac
van den Bloc ke, gdań ski ma larz, twór ca słyn nej „Apo te ozy Gdań ska”, umiesz czo nej na stro pie Wiel -
kiej Sa li Ra dy Ra tu sza. Je go oj cem był zaś rzeź biarz i ar chi tekt Wil helm van den Bloc ke, ana bap ty -
sta, któ ry osiadł w Gdań sku w 1584 ro ku. 

Od wiecz ną re gu łą jest, że na zwy no wych ru chów, sekt czy sa mych re li gii po cho -
dzą od ich za ło ży cie li, względ nie przy wód ców i żar li wych mów ców, co też naj czę -

ściej ozna cza ło jed no. Men no ni ci są tu wy jąt kiem. Sa mi zwa li sie bie Brać mi,
a przez in nych zwa ni też by li ana bap ty sta mi (no wo chrz czeń cy, z grec kie go
„na no wo chrzcić”), gdyż od rzu ca li chrzest (nie świa do mych je go zna cze nia)
dzie ci. Głów nym du cho wym przy wód cą men no ni tów był swe go cza su Men -
no Si mons (stąd na zwa ru chu), któ ry jed nak za ło ży cie lem tak na zy wa nej gru -
py wy zna nio wej nie był. Men no ni ci na le żą do wy znań pro te stanc kich, tak
więc po śred nie po cząt ki te mu ru cho wi nadał Mar cin Lu ter z sak soń skiej Wit -
ten ber gii, któ ry za ini cjo wał w 1517 ro ku re for ma cję, a któ ry w 1525 ro ku
utwo rzył no wy ko ściół, zwa ny od je go imie nia lu te rań skim. Pro te stan tyzm roz -
sze rzał się na kra je Eu ro py Za chod niej, łącz nie z Pru sa mi Ksią żę cy mi, a więc

Pru sa mi Wschod ni mi. Szcze gól nie in ten syw nie no we wy zna nie wia ry roz prze -
strze nia ło się w Szwaj ca rii, gdzie od 1519 ro ku dzia łał pro te stanc ki ka zno dzie ja

z Zu ry chu Ulrich Zwin gli. Je go na stęp cą był wiel ki re for ma tor Jan Kal win. Wkrót -
ce w Szwaj ca rii oraz Ho lan dii (po 1560 ro ku) kal wi nizm stał się wy zna niem do mi -

nu ją cym. 
Wbrew te mu co su ge ru je na zwa, Ko ściół Men no ni tów po wstał w po cząt -

kach re for ma cji w Szwaj ca rii. Za ło ży cie la mi by li po cząt ko wi zwo len ni cy Ulri -
cha Zwin gle go, zo wią cy sie bie Brać mi, a któ rzy chcie li do koń cze nia
no wo te sta men to wych re form, za ini cjo wa nych przez Lu tra i Zwin gle go. Miej -

scem na ro dze nia Ko ścio ła Men no ni tów był Zu rich, gdzie w stycz niu 1525 ro ku tam tej sza ra da miej -
ska i Zwin gli wy klu czy li trzech czlon ków ze swo jej wspól no ty, gdyż ci ka te go rycz nie sprze ci wia li się
chrzce niu dzie ci i nie mow ląt. Na stęp nie oni, to jest Kon rad Gre bel, Fe liks Manz i Je rzy Blau rock
ochrzci li sie bie na wza jem, da jąc po czą tek no we mu wy zna niu wia ry. 

No wa sek ta by ła od sa me go po cząt ku prze śla do wa na i pod -
da wa na pró bom eks ter mi na cji, nie ty le zaś ze stro ny ka to li ków,
co in nych pro te stan tów, w tym Zwin gle go. Pierw szym przy wód -
cą był Gre bel, któ ry zo stał na kil ka mie się cy uwię zio ny, uciekł,
lecz wkrót ce w wy ni ku cho ro by zmarł w 1526 ro ku. Pierw szym
mę czen ni kiem był Manz, któ ry w stycz niu 1527 ro ku zo stał pu -
blicz nie uto pio ny w rze ce z wy ro ku zu rich skiej ra dy miej skiej.
Blau roc ka spa lo no na sto sie w Ty ro lu w 1529 ro ku.

W mię dzy cza sie ruch Bra ci roz prze strze niał się, mię dzy in -
ny mi dzię ki he ro icz nym przy kła dom trwa nia w wie rze, po mi -
mo tor tur i wy ro ków śmier ci. No wych wy znaw ców przy by wa ło
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mię dzy in ny mi w Szwaj ca rii i w pół noc no -za chod nich Niem czech, a w 1530 ro ku Bra cia osie dli
w Am ster da mie. W sa mym ru chu ście ra ły się dwie kon cep cje, w tym ra dy kal na Mel chio ra Hof man -
na, o ko niecz no ści two rze nia na zie mi uto pij nej ko mu ny, pod po sta cia mi „Kró le stwa Bo że go” i „No -
wej Je ro zo li my”. Je go zwo len ni cy (Jan z Le iden oraz Jan Mat thijs) opa no wa li na wet w 1534 ro ku
nie miec kie mia sto Münster, lecz zo sta li krwa wo spa cy fi ko wa ni po wie lo mie sięcz nym ob lę że niu przez
woj ska ka to lic kie go bi sku pa (gło wę Mat thij sa wbi to na pal, a cia ła po zo sta łych przy wód ców, po tor -
tu rach, za wie szo no w klat kach na wie ży ko ściel nej, ku prze stro dze).

W koń cu prze wa ży ła frak cja „Bra ci Po ko jo wych”. Zna ny nam ruch men no ni tów
w Ho lan dii za po cząt ko wa li w 1533 ro ku no men omen dwaj bra cia, Ob be i Dirk Phi lips,
wy wo dzą cy się z mia sta Le eu war den we Fry zji. W 1536 ro ku po zy ska li oni do swo jej
mi sji zdol ne go księ dza ka to lic kie go o na zwi sku Men no Si mons, po cho dzą ce go rów -
nież z Fry zji, a któ re go Ob be Phi lips ochrzcił w tym że ro ku. Men no był na ty le cha ry -
zma tycz nym i rzut kim przy wód cą, że od lat 40. XVI wie ku człon ków ru chu za czę to
na zy wać men no ni ta mi. W tym cza sie Dirk Phi lips, wraz z pierw szą gru pą współ wy -
znaw ców, osiadł w Gdań sku. Sam Men no Si mons, choć był nie zwy kle ak tyw ny, po mi -
mo prze śla do wań i wy zna cze nia za je go gło wę na gro dy, zmarł śmier cią na tu ral ną
w swo im do mu w po bli żu Lu be ki, w 1561 ro ku.

UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Oko licz no ści spra wi ły, że men no ni ci wy by li ze swo jej ni der landz kiej oj czy zny ucie -

ka jąc przed prze śla do wa nia mi i po gro ma mi re li gij ny mi (za rów no ze stro ny pro te -
stan tów, jak i oku pu ją cych Ni der lan dy Hisz pa nów), a przy by li na Żu ła wy za na mo wą
i apro ba tą pol skich władz (kró lew skiej, szla chec kiej, jak i miesz czań skiej), po do tkli -
wych po wo dziach i wy le wach Wi sły w la tach 1540 i 1543. Ko ściół men no ni tów cha -
rak te ry zo wa ła au to no mia gmi ny re li gij nej, wspól no ta wła sno ści (prze ja wia ją ca się
rów nież so li da ry zmem i wspól ną pra cą, co mia ło nie ba ga tel ne zna cze nie w wal ce
i ujarz mia niem wod ne go ży wio łu), chrzest po 14 ro ku ży cia, za kaz przy się ga nia
na co kol wiek i spra wo wa nia wy so kich urzę dów, a tak że pa cy fizm, prze ja wia ją cy się
za ka zem uży wa nia bro ni oraz słu że nia w ar mii. Zwłasz cza te ostat nie nor my po stę -
po wa nia z cza sem sta ły się nie do po go dze nia z mi li ta ry stycz ną i biu ro kra tycz ną kon -
cep cją pań stwa pru skie go, w skład któ re go te re ny Prus Kró lew skich we szły
po pierw szym roz bio rze Pol ski w 1772 ro ku. Re stryk cje w po sta ci wy so kich opłat

za zwol nie nia od służ by woj -
sko wej oraz ogra ni cze nia w pra wie dzie dzi cze nia
spra wi ły, że men no ni ci za czę li po now nie emi gro -
wać. W dru giej po ło wie XVIII wie ku do ów cze -
snej Ro sji (Ukra ina, del ta Dnie pru i wy brze ża
Mo rza Czar ne go), a po cał ko wi tym znie sie niu
zwol nie nia od służ by woj sko wej w Pru sach
w 1873 ro ku, do obu Ame ryk. Jed nak do Ame -
ry ki Pół noc nej (stan Pen syl wa nia) men no ni ci za -
czę li przy by wać już na po czątku XVIII wie ku,
za spra wą zło ży cie la w 1693 ro ku ko lej ne go odła -
mu men no ni tów Ja ku ba Am ma na (ze Szwaj ca -

rii i Al za cji), któ rzy to osad ni cy zo sta li na zwa ni Ami sza mi. Dru ga
woj na świa to wa do koń czy ła „dzie ła znisz cze nia”. Współ cze śnie
po żu ław skich men no ni tach po zo sta ły nie licz ne za byt ki sztu ki ma te -
rial nej, mię dzy in ny mi cha rak te ry stycz ne do my i obej ścia oraz cmen -
tar ne na grob ki. 

Z pew no ścią nie po win no się prze ce niać ro li men no ni tów w za go spo -
da ro wy wa niu Żu ław oraz pru skich do lin i delt rzecz nych. Sza cu je się, 
że ich ogól na, mak sy mal na licz ba nie prze kra cza ła ni gdy 20.000 osób,
jed nak z ca łą pew no ścią przy nie śli oni ze so bą na te te re ny no wą, wy daj -
niej szą kul tu rę agrar ną, no we i przede wszyst kim sku tecz ne me to dy osu -
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sza nia ba gien i te re nów za le wo wych, sy pa nia tam, gro bli i wa łów, bu do wy po lde rów i wzno sze nia 
wia tra ków.

Za pew ne za tem słusz nie twier dzi się, że pa ra dok sal nie głów ną, naj waż niej szą „re li gią” tej wspól -
no ty wy zna nio wej by ła... cięż ka pra ca.

22..22..  NNiiee  mmeenn (niem. Me mel; ros. Nie man; biał. Nio man; lit. Ne mu nas) i PPrree  ggoo  łłaa (niem. Pre gel; ros.
Prie go lia; lit. Prie glius)

Jak pi sał Sta ni sław Sro kow ski, au tor Dróg że glow nych w Pru siech Wschod nich1: „Dwa są głów ne
ko mu ni ka cyj ne szla ki wod ne, któ re prze ci na ją Pru sy Wschod nie. Je den wie dzie z Kró lew ca rze ką
Pre go łą i jej pół noc nem ra mie niem Dej mą oraz sze re giem ka na łów do Nie mna, a dru gi, Kró le wiec -
kim Ka na łem Mor skim, za le wem Fry skim (Za lew Wi śla ny – przyp. C. W.) do ujść Wi sły, skąd da lej ska -
na li zo wa ną No te cią w do rze cze Od ry. W Kró lew cu scho dzą się owe dro gi i stąd mię dzy in ne mi wiel kie
han dlo we zna cze nie sto li cy Prus Wschod nich. 

Pierw szy z oma wia nych sys te mów ka na ło wo -rzecz nych
nie tyl ko, iż w dal szem prze dłu że niu po za gra ni ca mi Prus
two rzył do nie daw na pod sta wo wą ar ter ję han dlo wą dla
du że go do rze cza Nie mna, ale za po mo cą rze ki Szcza ry i Ka -
na łu Ogiń skie go wcho dził głę bo ko przez Pry peć i Dniepr
w ukra iń ski wschód Eu ro py; dru gi zaś, za chod ni, spa jał ko -
mu ni ka cyj nie Pru sy Wschod nie z pań stwem nie miec -
kiem. I do mo men tu wy bu chu woj ny świa to wej (I woj ny
świa to wej – przyp. C. W.) im po nu ją cym wręcz był ruch roz -
wi ja ją cy się na obu szla kach. W ro ku 1913 sa mym tyl ko
Nie mnem i Pre go łą przy wie zio no ze wscho du do Kró lew -
ca w przy bli że niu ½ mil jo na ton róż nych to wa rów. Nie ma -
ło ich krą ży ło tak że po szla ku za chod nim (…) 

Przy stę pu jąc do wła ści we go opi su szla ków
że glow nych, chce my przedew szyst kiem usta -
lić ich dłu gość, war tość trans por to wą oraz
wza jem ny sto su nek sztucz nych po łą czeń ka -
na ło wych do da nych przez na tu rę, przy czem
pod kre śla my, że w czę ści po łu dnio wej kra ju
ka na ły są prze waż nie ze spo lo ne jak naj sil niej
z tam tej sze mi licz ne mi je zio ra mi, w czę ści zaś
pół noc nej z obo ma przy mor skie mi za le wa mi
(Wiśla nym i Ku roń skim – przyp. C. W.) oraz z ure gu lo wa ne mi i uspław nio ne mi, uj ścio we mi czę ścia mi

rzek wschod nio -pru skich. Ja ko dłu gie ar ter je ko mu ni -
ka cyj ne ka na ły sku pi ły się prze waż nie na pół no cy.
Na po łu dniu, gdzie roz la ły się wiel kie je zio ra Ma zur skie
i in ne, umoż li wia ją ce że glu gę, po łą cze nia ka na ło we na -
ogół są krót kie. Wio dą one od jed ne go zbior ni ka je zior -
ne go do dru gie go. 

Hy dro log nie miec ki Sym pher2, a za nim geo graf
kró le wiec ki Ma ger3, dro gi wod ne Prus Wschod nich
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dzie lą na trzy gru py: Nie mna, Pre go ły i ka na łu Obe rlandz kie go, okre śla -
jąc ogól ną ich dłu gość na 1154 km. Gru pa Nie mna, w skład któ rej wcho -
dzą tak że wo dy mię dzy Nie mnem a Pre go łą oraz za lew Ku roń ski, po sia da
we dług nich 297 km ska na li zo wa nych, względ nie ure gu lo wa nych bie -
gów rzecz nych, 30 km ka na łów że glow nych i 146 km dróg wod nych,
pro wa dzą cych przez je zio ra, ha fy itp.

Gru pa Pre go ły, łącz nie z za le wem Fry skim i je zio ra mi Ma zur skie mi,
ma 218 km bie gów rzecz nych, 14 km ka na łów i 292 km in nych po łą czeń,
wresz cie gru pa ka na łu Obe rlandz kie go z rze ką El blą giem i jez. Druż no
(Drau sen see) 17 km rzek, 51 km ka na łów i 89 km szla ków in nych. Że -
glow ne ka na ły w gru pie Obe rlandz kiej gra ją za tem nie po rów na nie waż -
niej szą ro lę niż przy ar ter jach zwią za nych z Nie mnem lub Pre go łą, gdzie
wa run ki da ne już przez na tu rę po zwa la ły na wy ko rzy sta nie in nych spo -
sob no ści ko mu ni ka cyj nych (…) 

NNiiee  mmeenn na te ren Prus Wschod nich wcho dzi pod miej sco wo ścią
Schmal le ning ken (lit. Sma li nin kai, pol. Smol ni ki – przyp. C. W.) i od te go
punk tu do za le wu Ku roń skie go prze pły wa 112 km. Pod Schan zen krug
(wcze śniej Kam pe ni sch ken – przyp. C. W.), względ nie pod Kal wen (wła -
ści wie Kal l wen – przyp. C. W.), roz dzie la się on na dwa głów ne ra mio na,

GGiill  ggee (obec nie Ma tro sow ka w ob wo dzie ka li nin gradz kim – przyp. C. W.) i RRuuss (wła ści wie Russ
– przyp. C. W.), przy czem to ostat nie na ca łej swej dłu go ści, wy no szą cej 35 km, sta no wi gra ni cę
od stro ny Li twy, jak zresz tą i od ci nek nie po dzie lo nej rze ki w gó rę aż po Schmal le ning ken. Gra ni ca bie -
gnie tu środ kiem ko ry ta. 

Ra mie niem głów nem, gdy idzie o od pływ wo dy, jest Rus, któ re przy miej sco wo ści tej sa mej na zwy
roz wi dla się zno wu na dwie stru gi, At math (lit. At ma ta – przyp. C. W.) (12’5 km) i Skir wieth (wła ści wie
Skir wiet, lit. Ski rvy te – przyp. C. W.) (9 km). Dal sze mi roz ga łę zie nia mi Skir wie thu, zna czą ce go gra ni cę
od stro ny Li twy, są Po kal l na (lit. Pa kal ne – przyp. C. W.) i War rus (lit. Ska tu le – przyp. C. W.). Tuż wresz -
cie przed uj ściem do Za le wu raz jesz cze Skir wieth wy dzie la ra mio na Wit tin nis (lit. Vy ti ne – przyp. C. W.)
i Sze klo gisz (lit. Sa ku te – przyp. C. W.), po za tem za wa la jąc so bie uj ście ca łym ar chi pe la giem ni skich wy -
se pek. Peł no tu wszę dzie mie lizn, tak, że do ru chu dla więk szych stat ków na da je się wy łącz nie At math
(…). Na ogół Nie men na te re nie wschod nio -pru skim jest rze ką w ca łem te go sło wa zna cze niu że glow -
ną i tyl ko obec na li kwi da cja po li tycz nej i eko no micz nej po zy cji nie miec kiej na wschod niem po brze żu
Bał ty ku ode bra ła mu to zna cze nie, ja kie po sia dał przed woj ną.

PPrree  ggoo  łłaa dla wiel kie go ru chu ma zna cze nie tyl ko w dol nej czę ści bie gu, aż po Ta piau. Da lej po We -
hlau, gdzie się łą czy z rz. Ły ną (Al le), ruch by wa już sto sun ko wo bar dzo sła by, a wy żej, aż po Wy struć

(In ster burg), do nie daw na z po wo du za piasz cze nia ko -
ry ta, znaj do wał się pra wie zu peł nie w za nie dba niu,
choć przed pół wie kiem (la ta 70. XIX wie ku – przyp. C.
W.) gór na Pre go ła (Obe rpre gel) dźwi ga ła na so bie
licz ne stat ki prze wo żą ce w cią gu ro ku ty sią ce ton zbo -
ża (…) 

Dol na Pre go ła pod Spitz krug, 40 km po ni żej We -
hlau, roz dzie la się na 2 ra mio na: po łnoc ne, zwa ne tak -
że No wą Pre go łą (Neu er Pre gel), sta no wią ce szlak

TTaa  bbee  llaa 22..11..
Prze gląd wschod nio pru skich dróg 

wod nych, ob szar Nie mna
– wg S. Sro kow skie go

RRyyss.. 22..1144..  
Gór na Pre go ła – port w In ster bur gu (Wy struć), po czą tek XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 22..1133.. Nad nie meń ska pa no ra ma Tyl ży z po cząt ków XX w. (au tor: E. Paw low ski)
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stat ków, i po łu dnio we, Sta rą Pre go łę (Al ter Pre gel),
kto rą prze waż nie po słu gu ją się tra twy. Oba ra mio -
na wią żą się z so bą wą skiem, ale że glow nem przej -
ściem, zwa nem Pa nień ską Dziu rą (Mag de loch),
po czem łą czą się w jed ną stru gę w sa mym Kró lew cu,
gdzie Pre go ła two rzy port, obec nie po tęż nie roz bu do -
wa ny i zwią za ny Kró le wiec kim ka na łem Mor skim
z Bał ty kiem.

Sze ro kość rze ki w dol nym jej bie gu w związ ku ze znacz ną głę bo ko ścią, któ ra i przy śred niej wo -
dzie nie wy no si ni gdy mniej jak 2 m, jest nie du ża. Ko ło Ta piau i na prze strze ni 6 km w dół ma rze -
ka 47 m sze ro ko ści, a da lej aż po Spitz krug 56’5. Sze ro kość Sta rej Pre go ły oscy lu je mię dzy 40 a 80 m,
a No wej mię dzy 50 a 110. Gór na Pre go ła jest znacz nie węż sza, bo przy śred niej wo dzie nie szer sza
jak 22 do 32 m (…). Z do pły wów Pre go ły naj waż niej szym jest rze ka Ły na (Al le). Łą cząc pod We hlau
swe wo dy z Pre go łą, roz sze rza jej zwier cia dło nie mal do po dwój nej sze ro ko ści. Uży tecz ną ar ter ję ko -
mu ni ka cyj ną two rzy Ły na prze cież tyl ko w dol nym swym bie gu, gdyż jej spław ność w gór nym od cin -
ku mię dzy je zio rem Łań skiem (Lan sker See), a Olsz ty nem (Al len ste in) oraz po cząw szy od Gut t stadt
(Do bre Mia sto – przyp. C. W.) jest bar dzo ogra ni czo na.

Pla no we ro bo ty re gu la cyj ne nad Ły ną prze pro wa dzo -
no do pie ro w la tach sześć dzie sią tych ubie głe go stu le cia
(XIX wiek – przyp. C. W.). Ale za rów no one, jak i znacz -
nie wcze śniej sze do raź ne, się ga ją ce jesz cze r. 1796, nie
po tra fi ły upo rać się cał ko wi cie z na tu rą rze ki, po sia da ją -
cej czę sto bar dzo znacz ne spad ki, a miej sca mi nad zwy -
czaj twar de i ka mie ni ste dno. Sto su jąc zwę ża nie ko ry ta
osią gnię to po Al len burg przy śred nio -ni skiej wo dzie głę -
bo kość 1’00—1’20 m, utrzy mu jąc ją jesz cze ta ką od bie -
dy po Gross -Wohs dorf, da lej jed nak aż po mia sto
Frie dland, po ło żo ne od We hlau 53.5 km w gó rę rze ki,
głę bo kość po trzeb ną do że glu gi ma Ły na tyl ko przy śred -
nim lub wyż szym sta nie wód.”.

RRZZEE  KKII  TTWWOO  RRZZĄĄ  CCEE  HHII  SSTTOO  RRIIĘĘ

Ze wzglę du na swo ją zna czą cą ro lę,
ja ką już od cza sów śre dnio wie cza peł -
ni ły rze ki Nie men i Pre go ła, bez żad nej
prze sa dy moż na je okre ślić mia nem
ów cze snych śród lą do wych au to strad,
wod nych dróg szyb kie go ru chu. Zgo -
dzić się na le ży ze Sta ni sła wem 
Sro kow skim, któ ry pi sał: „Nie jed no
z je zior ma zur skich, zwłasz cza wy dłu -
żo nych, choć nie zwią za ne z są sied nie -
mi zbior ni ka mi, ma prze cież pew ne
zna cze nie dla ko mu ni ka cji lo kal nej,
ro zu mie się że za po mo cą ło dzi lek kie -
go ty pu, toż sa mo ko mu ni ka cyj nie 
uży tecz ną jest nie jed na z rzek, któ ra
słu ży do spła wu drze wa, choć by tyl ko
przy god nie (Pis sek–Pi sa, Pis sa po bocz -

RRyyss.. 22..1155.. Dol na Pre go ła – na brze że w Kró lew cu, na prze ciw ko 
ka te dry i sta re go uni wer sy te tu, ko niec XIX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de) 

TTaa  bbee  llaa 22..22.. Prze gląd wschod nio pru skich 
dróg wod nych, ob szar Pre go ły – wg S. Sro kow skie go

RRyyss.. 22..1166--1199..  
Del ta Nie mna – wod ny trans port i ko mu ni ka cja, po czą tek oraz la ta 30. XX w.

(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)
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4 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom IX z 1888 r., s. 31-32.
5 Uwa ga: nie my lić z Pi są (niem. Pis sek, do pływ Na rwi), wy pły wa ją cą z je zio ra Roś i prze pły wa ją cą przez Pisz. In try gu ją cą aneg do tę w tym wzglę dzie po da je uro dzo ny w Ostró dzie pi sarz Hans Hel l mut Kirst (Mo je Pru sy
Wschod nie. In te rart, War sza wa 1995, s. 117): „Po wia da no po wszech nie, że w obec no ści dam nie wy mie nia się ni gdy na zwy pew nej rzecz ki, mia no wi cie Pi sy (pis sen – siu siać). A sa me da my, kie dy już mu sia ły o niej wspo -
mnieć, okre śla ły ją ja ko „rzecz ka”. Z po wo du owej „rzecz ki” do szło na wet do wnie sie nia po da nia do „naj ja śniej sze go pa na” z uni żo ną, ale usil ną proś bą o ze zwo le nie na zmia nę tej na zwy. A pa nu ją cy wów czas król pru ski,
to zna czy Fry de ryk Wil helm III, miał po noć na pi sać na mar gi ne sie owe go po da nia: „Pro po nu ję Uri no co”.
6 Kro ni ka Wi gan da z Mar bur ga Ry ce rza i Ka pła na Za ko nu Krzy żac kie go. Po znań 1842, s. 213-215.

na Wę go ra py, Ro min te, Drwę ca,
Wę go ra pa), al bo na krót kiej prze -
strze ni da je do stęp stat kom (Cran zer
Be eke; obec nie Zie le no gradsk w ob -
wo dzie ka li nin gradz kim, od stro ny
Za le wu Ku roń skie go – przyp. C. W.).
Te go ro dza ju uchy la ją cych się od
ści słej ewi den cji szla ków ko mu ni ka -
cyj nych, waż nych ato li dla naj bliż -
sze go oto cze nia jest mnó stwo,
szcze gól nie w oko li cach del ty No ga -
tu i Nie mna. Moż na po wie dzieć, 
że dla pod mo kłych stron na za chód
od tam od dzie la ją cych po brze że 
za le wu Ku roń skie go od ob sza rów
chro nio nych, sta no wią one czę sto
na wet je dy ny go ści niec wią żą cy je
ze świa tem.”.

O ile zaś dro gi wod ne w po sta ci je zior, rzek i ka na łów uła twia ły, a nie rzad ko by ły je dy ną for mą ko mu -
ni ka cji, o ty le rów nie czę sto mo gły i sta no wi ły one prze szko dę wod ną, utrud nia ją cą kon tak ty mię dzy ludz -
kie. Naj bliż szy na wet są siad, wi docz ny i sły szal ny z „dru gie go brze gu”, mógł w prak ty ce znaj do wać się
o ca łe mi le dro gi kon nej lub pie szej. Na ta kich te re nach wy kształ cił się więc spe cy ficz ny śro dek trans por -
tu i ro dzaj że glu gi śród lą do wej  – prom pa sa żer ski i to wa ro wy. 

We dług opi su ze Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie go i in nych kra jów sło wiań skich4: „PPrree  ggoo  łłaa
alias Pre gla, Pre gel, rze ka w Pru sach wschod nich, po wsta je z po łą cze nia Pi sy5(niem. Pis sa, wpa da do Wę -
go ra py – przyp. C. W.), Ro min ty (niem. Ro min te, wpa da do Pi sy pod Gą bi nem, niem. Gum bin nen
– przyp. C. W.), Wę go ra py (niem. An ge rapp – przyp. C. W.) i Wy stru ci (niem. In ster – przyp. C. W.). W oko -
li cy Wy stru cia (niem. In ster burg, ros. Czer nia chowsk – przyp. C. W.) do pie ro przy bie ra ją te po łą czo ne
wo dy ogól ne na zwi sko Pre go ły (…) Waż ną jest Pre go ła pod wzglę dem roz ga łę zie nia wod ne go, bo zgro -
ma dza wiel kie wo dy na krót kiej prze strze ni; jej do pły wy po lu dnio we są więk sze od niej sa mej; szcze gól -
niej zaś Wę go ra pa i Ły na. Do rze cze jej jest te dy sto sun ko wo szer sze niż dłuż sze (…) Do pły wy Pre go ły
po wy żej Wy stru ci na le ży uwa żać za jej gór ny bieg, na tej prze strze ni po czy na ją być Pi sa i Wę go ra pa
spław ne mi już od je zior z któ rych wy pły wa ją (…) 

Od Wy stru cia cho dzą po Pre go le po mniej sze ża gle; Ły na zaś, któ ra od le we go brze gu do Pre go ły
na jej dol nym bie gu pod We la wą wpa da, z po łu dnia ku pół no cy mil 30 pły nie (225 km – przyp. C. W.),
na grzbie cie roz to ki pru skiej, z mno gich je zior po wy żej Olsz tyn ka na sta je, uno si już stat ki od mia sta
Fry dlą du (niem. Frie dland, ros. Praw dinsk – przyp. C. W.). Ło że Pre go ły jest pod Kró lew cem głęb sze
od za to ki Fry skiej (Za lew Wi śla ny – przyp. C. W.) dla mie li zny tej i ław piasz czy stych na ko tli nie, pod -
cho dzą te dy tyl ko po mniej sze okrę ty do kró le wiec kiej ostoi (był to po wód po bu do wa nia ka na łu, patrz:
pod roz dział KKrróó  llee  wwiieecc  kkii  KKaa  nnaałł  MMoorr  sskkii – przyp. C. W.) (…) Dłu gość Pre go ły po da ją jed ne źró dła na 128
klm., in ni znów, ra zem z Pi są, li czą 26 mil (195 km – przyp. C. W.). Na ca łej dłu go ści, w któ rej no si
mia no Pre go ły, jest spław ną.”. 

Li twi ni i Pru so wie pły wa li po Nie mnie i Pre go le „od za wsze”, od po cząt ku swo jej byt no ści na tych
te re nach czy ni li tak ry ce rze za kon ni. Jak po da je Wi gand z Mar bur ga6: „Brat Jan de Lor che, wójt sam -
landz ki, przed się wziął wiel ką wy pra wę w je sie ni (1376 ro ku – przyp. C. W.) prze ciw ko po ga nom, a to
z prze ło żo ny mi, Wi gan dem z Ister bur ga, z Gir do wa i z Ta piow. Wcho dzą oni na pusz czą i tam bu du ją
czo łen ka, któ re przez pół mi li (oko ło 4 km – przyp. C. W.) cią gną po zie mi do Pri sten (Brześć na Bu giem
– przyp. C. W.), ale ta kra ina by ła ostrze żo na, czo łen ka zaś ma łe by ły, dla te go więc sze ściu mę żów
w jed nem czo łen ku, po sy ła ją gó rą na Nie men, gdzie w dru giej rze ce znaj du ją się dwa stat ki, z któ rych
każ dy był na dwu dzie stu lu dzi, któ re przy pro wa dza ją. Prze ło żo ny więc z In ster bur ga z 20 lu dzi prze -
pły nął przez rze kę, a z nim Fran ko, so cy usz mi strza, do by wa jąc zam ku, od któ re go ich od par to. Je den
z bra ci ude rze niem ta ra na ra nio ny zo stał, któ re go na ma cie od wie zio no do Prus, i tak od zam ku na ło -
dzie po wsia da li; na ostat nią wsia dło pra wie 40 lu dzi, za któ ry mi po ga nie ja dą i na nich na pa da ją 6 ko -
pij wbi ja ją w sta tek, rzu ca ją oraz po ci ska mi z kusz, prze cież rąk ich uszli krzy ża cy.”.

RRyyss.. 22..2200--2233.. Że glu ga pro mo wa w del cie Nie mna
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)
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Zgod nie z opi sem ze Słow ni ka geo gra ficz ne go7: „NNiiee  mmeenn, u sta ro żyt nych Chro nus, po lit. Nie mo nas
alias Nie mu nas, po niem. Me mel, rze ka ucho dzą ca do mo rza Bał tyc kie go za po śred nic twem za to ki 
Ku roń skiej (…) Ogól ną dłu gość bie gu Nie mna po da ją zwy kle na 115 mil (805 wiorst; 860 km – przyp.
C. W.), wy no si ona jed nak 120 mil (841 wiorst; 900 km – przyp. C. W.), mia no wi cie od źró dła do m.
Stołb ców (Stołp ce, oko ło 70 km na po łu dnio wy za chód od Miń ska – przyp. C. W.), część nie że glow na, 8
mil (56 wiorst; 60 km – przyp. C. W.), od Stołb ców do gra ni cy pru skiej 104 mil (729 wiorst; 780 km 
– przyp. C. W.), na ko niec w Pru sach 17 mil (127 km – przyp. C. W.)8 (...) Ca ła część że glow na od Stołb -
ców do gra ni cy pru skiej zo sta ła zba da ną i szcze gó ło wo opi sa ną przez in ży nie ra Li sow skie go, któ ry wy -
ko nał pro jekt ure gu lo wa nia Nie mna na ca łej tej prze strze ni. Pro jekt ten jed nak, po dob nie jak wie le
po przed nich (Że la zow skie go, Fal co nie go i in.) nie zo stał do tych czas wy ko na nym (…)

Tu przyj mu je Nie men od le we go brze gu rze kę Szcza rę, któ ra za po mo cą kkaa  nnaa  łłuu  OOggiińń  sskkiiee  ggoo łą czy
Nie men z Dnie prem (...)   Że glu ga na Nie mnie po mi mo kil ko krot nie przed się bra nej re gu la cyi, po czy -
na jąc od Zyg mun ta Au gu sta, za cza sów któ re go Mi ko łaj Tar ło z Szcze ka rze wic, cho rą ży prze my ski,
oczysz czał swo im kosz tem rze kę z ka mie ni, aż do dziś dnia za wsze jest nie bez piecz ną z po wo du wie -
lu rap i mie lizn (…). Głów nym ar ty ku łem spła wu by ło ży to, sie mię lnia ne, len i ko no pie. Obec nie
w sku tek roz wo ju sie ci dróg że la znych, że glu ga na Nie mnie znacz nie się zmniej szy ła, zwłasz cza że
rze ka, z po wo du krę te go swe go ko ry ta i ni skie go sta nu wo dy la tem, nie mo że unieść cięż kich i nie -
zgrab nych stat ków. Idą one tyl ko na wio sen nych wo dach za raz po pusz cze niu lo dów.

Do że glu gi po Nie mnie uży wa ne są: ło dzie róż ne go ro dza ju, bar ki i pół bar ki (zno szą ce do 2000 pu -
dów ła dun ku; po ni żej 33 ton – przyp. C. W.), ba ty alias ga la ry (do 2500 pu dów; po ni żej 41 ton – przyp.
C. W.), baj da ki (do 5000 pu dów; po ni żej 82 ton – przyp. C. W.), stru gi (do 7000; po ni żej 115 ton 
– przyp. C. W.) i wi ci ny (od 9000 – 12000 pu dów; od 150 do 200 ton – przyp. C. W.). Nad to po mię dzy
Kow nem a gra ni cą pru ską oraz po mię dzy Grod nem a Dru skie ni ka mi kur su ją stat ki pa ro we (…)

Po dług po da nia na zwa Nie men ma po cho dzić od wy chodź cy wło skie go Ne mo na, któ ry pierw szy
pu ścił się od uj ścia w gó rę bie gu rze ki dla jej zba da nia. Za cza sów po gań stwa rze ce tej od da wa no
cześć bo ską i by ła na wet wznie sio na świą ty nia po mię dzy Me re czem i Oli tą pod wsią Nie mo naj cie.
W gra ni ce Prus Wschod nich Nie men wstę pu je pod Smol ni ka mi, niem. Schma le ning ken, dzie li się
pod Schan zen krug w po wie cie tyl życ kim na dwie od no gi Russ i Gil ge i wpa da do za to ki Ku roń skiej
ośmio ma (daw niej 13) uj ścia mi (…) Dłu gość Nie mna w Pru sach wy no si 14,2 mil, (po dług in nych da -
nych 17 mil), sze ro kość pod Ra gne tą 1008 stóp, w oko li cy tyl życ kiej 1150 stóp.”. 

ŻŻEE  GGLLUU  GGAA  CCEE  SSAARR  SSKKOO  --CCAARR  SSKKAA

Pa ra dok sal nie naj słyn niej szą, naj bar dziej chy ba zna ną w Eu ro pie hi sto rią zwią za ną ze wschod nio -
pru ską że glu gą śród lą do wą jest wspól ny rejs po wo dach Nie mna pew ne go „Fran cu za” i „Ro sja ni na”,
a w któ rym bez sku tecz nie pró bo wał uczest ni czyć je den Pru sak9... 

Dnia 7 lip ca 1807 ro ku do szło do pod pi sa nia w Tyl ży (niem. Til sit, ros. So wietsk) trak ta tu po mię -
dzy ce sa rzem Na po le onem I oraz ca rem Alek san drem I. Efek tem miał być mię dzy in ny mi no wy ład
eu ro pej ski, w tym utwo rze nie Księ stwa War szaw skie go, ogra ni cze nie mo car stwo wo ści po ko na nych

7 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom VII z 1886 r., s. 82-85
8 Czę ścio wo błęd ne wy li cze nia. Już sa ma łącz na licz ba wy li cza nych mil wy no si 129 (968 km), a nie 120 (900 km). Dziś uwa ża się, że dłu gość Nie mna wy no si 937 km, a więc 125 mil.
9 Był to okres naj więk szych nie po wo dzeń kró la Prus Fry de ry ka Wil hel ma III, jed nak z wie lu wzglę dów był to do bry wład ca, któ re mu przy cho dzi ło rzą dzić w nie ła twych cza sach. To je mu za wdzię cza my do koń cze nie bu do wy Ka na łu
Kłod nic kie go na Gór nym Ślą sku (1792-1806), na trzy mie sią ce przed klę ską wojsk pru skich pod Je ną i Au erstädt i za ję ciu Ber li na przez Na po le ona. Ka nał Kłod nic ki, oprócz 18 śluz, po sia dał dwie po chyl nie ka na ło we (tzw. „Rol lbr�cke”
– mo sty su wa ne), pierw sze te go ty pu bu dow le w tej czę ści Eu ro py, któ re choć zo sta ły ro ze bra ne w 1839 r., sta no wi ły in spi ra cję dla Geo r ga Ja co ba Ste en ke – bu dow ni cze go po chyl ni ka na ło wych na Ka na le Obe rlandz kim. Za pa no -
wa nia Fry de ry ka Wil hel ma III, w la tach 1833-1834, wy bu do wa no w del cie Nie mna Ka nał Sec ken bur ski. To tak że ten król pod jął w 1837 r. osta tecz ną de cy zję o ak cep ta cji pla nów i roz po czę ciu bu do wy Ka na łu Obe rlandz kie go (dzi -
siej sze go Ka na łu El blą skie go).

RRyyss.. 22..2244--2255.. Del ta Nie mna, ży cie nad- i na wo dzie – la ta 30. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)
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10 W. Łysiak: Cesarski poker. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1991, s. 119.
11 U. Rada: Niemen. Dzieje pewnej europejskiej rzeki. Borussia, Olsztyn 2012, s. 101-102. 
12 W. Łysiak: Cesarski poker. Op. cit., s. 120.
13 U. Rada: Niemen. Dzieje pewnej europejskiej rzeki. Borussia, Olsztyn 2012, s. 14.

Prus oraz nie zwy kle waż ne dla mor skie go han dlu i że glu gi – przy stą pie nie Ro sji do blo ka dy kon ty nen -
tal nej Wiel kiej Bry ta nii. 

Aby ża den z dwóch wład ców nie był go ściem i nie mu siał uda wać się do dru gie go, zgod nie z po -
my słem Na po le ona, pierw sze roz mo wy to czo no na tra twie zbu do wa nej przez fran cu skich sa pe rów
i za ko twi czo nej po środ ku nur tu Nie mna, nad re ali za cją i bez pie czeń stwem któ rej czu wał ge ne rał ar -
ty le rii Je an de La ri bo isiére. Był to w za sa dzie prom, na któ rym sta nę ły dwa na mio ty, w tym je den pa -
wi lo no wy, bar dzo oka za ły. Zu ży to do te go ce lu naj bo gat sze ma te rie, ja kie tyl ko uda ło się zna leźć
w Tyl ży. Ce sarz Fran cu zów przy stę po wał do ne go cja cji opro mie nio ny świet nym zwy cię stwem nad ar -
mią ro syj ską w bi twie pod Fry dlan dem (niem. Frie dland, ros. Praw dinsk, oko ło 43 km na po łu dnio wy
wschód od Kró lew ca) w dniu 14 czerw ca 1807 ro ku oraz pod da niem się Kró lew ca. Fran cu zi do bu -
do wy tra twy wy ko rzy sta li przę sła ze spa lo ne go mo stu na Nie mnie.

Oka za łe li te ry „N” i „A” (ini cja ły ce sar skich imion) przy -
ozda bia ły wej ście do głów ne go na mio tu, któ ry miał 6,3 m
dłu go ści oraz 3,1 m sze ro ko ści. Ścia ny ude ko ro wa no z ze -
wnątrz li ść mi i gir lan da mi kwia tów, w środ ku wy ło żo no
kosz tow ny mi tka ni na mi. Za wie szo no też licz ne lu stra, że -
by optycz nie po więk szyć szczu płe wnę trze. Krze sła i sto ły
spro wa dzo no z sie dzi by tyl życ kiej lo ży ma soń skiej „Lu iza
Szcze re go Ser ca”11.

Pierw sze roz mo wy roz po czę to 25 czerw ca, po go dzi -
nie 12.00. Obaj ce sa rze ze swo im naj bliż szym oto cze niem
do pły nę li ło dzia mi do tra twy. Na le wym, „fran cu skim”
(pru skim) brze gu Nie mna usta wio ne zo sta ły szpa le ry
wojsk, z Gwar dią Ce sar ską w pierw szym sze re gu, na to -
miast na pra wym, „ro syj skim” (li tew skim) brze gu rze ki sta -
nął Lejb -Gwar dyj ski Pre obra żeń ski Pułk Je go Wy so ko ści.

De nis Da wy dow, ad iu tant ge ne ra ła P. Ba gra tio na, za no to wał
w swo im dzien ni ku: „Eskor ta i świ ta Na po le ona li czy ły co naj -
mniej czte ry stu jeźdź ców. Wspa nia łe wi do wi sko ka za ło za po -
mnieć o wszyst kim. Ze bra ni utkwi li wzrok w łód ce wio zą cej
te go wspa nia łe go czło wie ka, wo dza, ja kie go nie by ło od cza -
sów Alek san dra Wiel kie go i Ju liu sza Ce za ra”. Obie ło dzie
rów no cze śnie przy bi ły do pro mu, Mo nar cho wie żwa wo
wsko czy li na po kład, pod bie gli do sie bie i ser decz nie się uści -
ska li przy okrzy kach z oby dwu brze gów: „Niech ży je Ce sarz
Za cho du!”, „Niech ży je Ce sarz Wscho du!”12. 

Król pru ski Fry de ryk Wil helm III li czył na to, że zo sta nie do roz mów do pro szo ny, jed nak Na po le -
on zlek ce wa żył go i upo ko rzył, zmu sza jąc do bez sku tecz ne go ocze ki wa nia na „ro syj skim”, a więc nie
swo im brze gu... Po oko ło dwóch go dzi nach per trak ta cji, a na stęp nie kur tu azyj nej roz mo wie z obec -
ny mi ksią żę ta mi i ge ne ra ła mi, obaj ce sa rze wsie dli do swych ło dzi, po czym od pły nę li do swo ich
wojsk. Do pro mu po środ ku Nie mna do pły nę li za tem dwaj śmier tel ni wro go wie, a od pły nę li dwaj mi -
łu ją cy się (pó ki co) so jusz ni cy... Nie ko rzyst ny dla Prus trak tat po ko jo wy za war to rów nież w Tyl ży, ale
dwa dni póź niej niż Fran cja z Ro sją, to jest 9 lip ca 1807 ro ku. Kró lo wi Fry de ry ko wi Wil hel mo wi III nie
po mo gły na wet bła ga nia, po par te nie wąt pli wy mi wdzię ka mi je go żo ny, pru skiej kró lo wej Lu izy. W wy -

ni ku usta leń Pru som m.in. ode bra no znacz ne czę ści pol skich
ziem roz bio ro wych oraz utwo rzo no Wol ne Mia sto Gdańsk.

Niemen, naj więk sza rze ka Prus Wschod nich prze pły wa ła
przez te ry to rium nie miec kie tyl ko na od cin ku ostat nich 110 km;
nie wie le w po rów na niu z 937 km ogól nej dłu go ści. I też od nie -
pa mięt nych cza sów, po wy żej gra nicz nej sta cji w Schmal le ning -
ken (Smol ni ki) kra ina ta na le ża ła do Li twi nów, Bia ło ru si nów,
Po la ków, Ro sjan i Ży dó w13.

RRyyss.. 22..2266..  Ob raz Adol phe Ro ehna: 
„Spo tka nie Na po le ona i Alek san dra I na rze ce 

Nie men. 25 czerw ca 1807”

RRyyss.. 22..2277..  Ce sar skie stat ki do pły wa ją ce
do tra twy na środ ku Nie mna

RRyyss.. 22..2288..  Ob raz Ni co la sa Gos se: „Na po le on przyj mu je kró lo wą Prus Lu izę 
w Tyl ży, 6 lip ca 1807” (obok sto ją car Alek san der I oraz król Fry de ryk Wil helm III)
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De cy zją Kon gre su Wie deń skie go utwo rzo no w 1815 ro ku Kró le stwo Pol skie, bę dą ce w unii per -
so nal nej z Ro sją. Na znacz nej swo jej dłu go ści (od Grod na, przez Kow no po Jur bork) stał się Nie men

gra ni cą po mię dzy Ce sar stwem Ro syj skim
a Kró le stwem Pol skim, co by ło z ko lei usank -
cjo no wa niem gra ni cy Księ stwa War szaw skie -
go, utwo rzo ne go w 1807 ro ku na mo cy
trak ta tu po ko jo we go w Tyl ży. W wy ni ku te go
most na Nie mnie w Kow nie mógł być opi sy -
wa ny ja ko naj dłuż szy most na świe cie, bo
na je go prze by cie po trze bo wa no aż trzy na -
stu dni! Tak się zaś mo gło wy da rzyć z na stę -
pu ją cej przy czy ny: na za chód i na po łu dnie

od Nie mna uży wa ny był ka len darz gre go riań ski,
na wschód i na pół noc od rze ki – ka len darz ju liań ski1 4. 

SSIIEE  DDZZĄĄCC  UU PPRRZZĄĄ  ŚŚNNIICCZZ  KKII......

Któż z nas nie sły szał pie śni Sta ni sła wa Mo niusz ki „Przą śnicz ka”? Pięk na i wpa da ją ca w ucho me -
lo dia, jed nak choć pro ste – nie do koń ca są wła ści wie ro zu mia ne sło wa tej pie śni, na pi sa ne przez po -
etę Ja na Cze czo ta, no ta be ne w la tach 30. XIX wie ku se kre ta rza za rzą du KKaa  nnaa  łłuu  BBee  rree  zzyyńń  sskkiiee  ggoo,
łą czą ce go od 1805 ro ku Dźwi nę z Dnie prem, a więc Bał tyk z Mo rzem Czar nym (obok KKaa  nnaa  łłuu  OOggiińń  --
sskkiiee  ggoo). Pierw sza zwrot ka pie śni: „U przą śnicz ki sie dzą jak anioł dzie wecz ki, przę dą so bie, przę dą je -
dwab ne ni tecz ki” mó wi nam, że owe dzie wecz ki sie dzą, ni mniej, ni wię cej, ale przy ko ło wrot ku (je go
cha rak te ry stycz nym ele men cie). Jed nak jesz cze wię cej trud no ści spra wia dru ga zwrot ka: „Po szedł
do Kró lew ca mło dzie niec z wi ci ną, łza mi się za le wał, że gna jąc z dziew czy ną”. Cóż to bo wiem ta wi ci -
na? Ja kieś wit ki, wi kli na na han del? A mo że coś weł nia ne go, utka ne go przez te dzie wecz ki? Otóż wi -
ci na, to li tew ska od mia na drew nia nej, jed no masz to wej szku ty, bu do wa nej i pły wa ją cej na Nie mnie
(o wy mia rach do 50 m dłu go ści i 7-8 m sze ro ko ści, po ni żej 2 m za nu rze nia oraz o wy por no ści do 250
ton). Miej sco wa lud ność han dlo wa ła z Pru sa mi, tak więc to wa ry wo żo ne by ły wo dą m.in. do Kró lew -
ca – al bo od stro ny Za le wu Ku roń skie go (przed koń cem XVII wie ku), rze ką Dej mą do Pre go ły, al bo rze -
ką Gil ge, Prze ko pem Fry de ry ka (Ka na łem Sec ken bur skim) i rze ką Dej mą do Pre go ły w cza sach
póź niej szych. W każ dym bądź ra zie ozna cza to, że wi ci ny mu sia ły pły wać po wschod nio pru skich rze -
kach i ka na łach, w tym po Pre go le. Do wo dzi te go cho ciaż by cen nik opłat za ko rzy sta nie z rze ki Dej -
my oraz Wiel kie go i Ma łe go Prze ko pu Fry de ry ka z 1828 ro ku, w któ rym wi ci na (niem. Wit ti ne)
wy mie nio na jest wręcz na pierw szym miej scu...

„Z na szych ziem pły nę ło Nie mnem do Kró lew ca na sprze daż zbo że, ko no pie, łój, sie mię lnia ne,
smo ła, olej, ro ho ża (ro dzaj mat trzci no wych – przyp. C. W.). Z Kró lew ca na to miast przy wo żo no śle -

dzie, sól, me ble, trun ki, wy ro by z ba weł ny i je dwa -
biu. Wi ci na mia ła dość du że po miesz cze nia
pod po kła do we. W czę ści przo do wej znaj do wa ło się
po miesz cze nie dla cze la dzi i kuch nia, po środ ku le -
żał to war, a na ru fie by ła „sza fiar nia”, czy li po kój dla
za rzą dza ją ce go wi ci ną. Ten zwy kle bar dzo skrom nie
wy po sa żo ny po kój w dro dze po wrot nej z Prus

RRyyss.. 22..2299.. Frag ment ma py Kró le stwa Pol skie go z 1820 r.

RRyyss.. 22..3300.. Wiel ka ar mia Na po le ona prze pra wia ją ca 
się przez Nie men po „naj dłuż szych” mo stach świa ta, 

w czerw cu 1812 r.

RRyyss.. 22..3311.. Cen nik opłat ka na ło wych15, z mar ca 1828 r.

14 U. Rada: Niemen... Op. cit., s. 141 i 326. Uwaga: w rzeczywistości w XIX wieku mosty na Niemnie były trochę krótsze, ponieważ wówczas różnica w datach wynosiła nie 13, lecz 12 dni. Jeśli ktoś zatem wjechał na most
z rosyjskiego brzegu wieczorem, 17 listopada 1830 roku – to zjechał z niego po stronie polskiej wieczorem 29 listopada 1830 roku, udając się w kierunku rozpoczynających właśnie w Warszawie rebelię powstańców.
15 Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preussischen Staaten. Nr 6 (1137), Berlin 1828.
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16 A. Waszkiewicz: Wiciny i wicinnicy na Niemnie. „Magazyn Polski” Nr 1 (61), Warszawa 2011, s. 7-8.
17 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom VII z 1886 r., s. 85.
18 W. Kozłowski: Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski. Zeszyt pierwszy, Warszawa 1846, s. 318-319.
19 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom II z 1881 r., s. 569.
20 Błąd. Owszem, dziobową część statku zajmowały pomieszczenia dla załogi, w tym kuchnia, środkową część stanowiły przedziały na towar, ale szafarnia (kajuta właściciela) znajdowała się w części rufowej.

Wschod nich zmie niał się nie do po zna nia: za sta wia no go dro gi mi me bla mi i dy wa na mi. Ro bio no to
z te go po wo du, że za przed mio ty, któ re słu ży ły do wy po sa że nia wi ci ny, nie trze ba by ło pła cić cła
na gra ni cy. W rze czy wi sto ści ca łość tych rze czy sprze da wa no po po wro cie do kra ju...”16.

We dług opi su ze Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie go i in nych kra jów sło wiań ski ch17,
pod ha słem NNiiee  mmeenn: „De ima jest ga łę zią Pre gla (Pre go ła – przyp. C. W.) i wpa da za Lu bia wą (ros. Po -
lessk – przyp. C. W.) do za to ki Ku roń skiej. Z Smol nik do Kró lew ca do sta ją się tra twy i wi ci ny przez Nie -
men, no wą Gil gę, ka nał sec ken bur ski, Gros sen Frie drichs gra ben, De imę, Pre giel. Dro ga ta od gra ni cy
ros syj skiej do Kró lew ca wy no si 26 1/3 mil (224,5 km – przyp. C. W.).”. 

Tra twy, ko mię gi, ba ty (ga la ry), bar ka sy, szku ty, du ba sy i wi ci ny pły wa ły do Kró lew ca, a tak na praw -
dę cho dzi ły: „Ryt man … szu ka wo dy, czy li wy naj du je i ozna cza na rze ce miej sca, któ re mi tra twy pły -
nąć mo gą. W miej sca naj do god niej sze któ re mi tra twy iść po win ny, ry je ko ły bie ga ne, tj. za ty ka
pro sto pa dle prę ty na dno rze ki”18. 

Mło dzie niec po szedł do Kró lew ca z wi ci ną, czy li nią po pły nął. Nie rzad ko pły nię cie to by ło rze czy -
wi ście zwią za ne z cho dze niem, lecz po lą dzie, kie dy ło dzie cią gnię to li na mi, na tzw. „bur ła ka”. Sam
po wrót ozna czał czę sto pie szy marsz (cią gnię cie ło dzi pod prąd, w gó rę rze ki), a zda rza ło się, że jed -
nost ki po za koń czo nym rej sie w Kró lew cu sprze da wa no (in nym ar ma to rom lub na opał) i ca łą dro -
gę wra ca no pie szo. 

Mło dzie niec za le wał się łza mi, ale czy
wy łącz nie z ża lu za dziew czy ną? Jak
po da je Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa
Pol skie go 19, pod ha słem GGii  lliiaa: „... alias
Gil ga, niem. Gil ge, rze ka w Pru sach
wschod nich... Przez Nie me ni cę i 2 ka -
na ły (Tim mer Ka nal i Frie drichs gra -
ben) jest po łą czo na z rze ką Dej mą
(De ime) i Pre glem od r. 1688, a tem sa -
mem z Kró lew cem i z za to ką Świe żą,
dla te go bar dziej by wa uży wa na, ani że -
li prze ciw na pół noc na od no ga Ru sa.

Mnó stwo tu stat ków róż ne go ro -
dza ju i tra tew snu je się po tej od no dze; jed ne zdą ża ją do naj bliż szej ku roń skiej za to ki, in ne Nie me ni -
cą i ka na ła mi do Kró lew ca i do za to ki Świe żej (…) Po czci wi li tew scy fli sa cy nie uwa ża ją Gi lii za swo ję

ro dzin ną tak jak Nie men. Dla te go każ dy się z nim że -
gna przed roz sta niem w Jur gisz kach; z cięż kim ser cem
zdej mu ją czap kę, od kra wa ją ka wał chle ba, po sy pu ją
so lą i wrzu ca ją do wo dy.”. 

Wi ci ny i wi cin ni ków tak opi sy wał hi sto ryk i et no -
graf Zyg munt Glo ger: „Zda je się, że wi ci ny mu szą być
zna ne na Nie mnie od tak daw na, jak i han del li tew ski.
Wspo mi na już o nich Stryj kow ski (Ma ciej, XVI -wiecz -
ny hi sto ryk, dy plo ma ta i ka no nik – przyp. C. W.), a za -
pew ne dzi siej sze i z wie ku 16 ma ło się róż ni ły
od sie bie. Wi ci ny są więk sze od wi śla nych ber li nek,
szer sze, z bo ka mi wię cej po chy ły mi, mniej ozda bia ne,

bio rą ła dun ku 800 be czek li tew skich zbo ża, czy li do 2600 kor cy war szaw skich, gdy ba ty tyl ko czwar -
tą część te go. Bu do wa ne są wszyst kie w gó rze Nie mna, gdzie w Swierz niu, Stołp cach i Be reż nej są
lub by ły ich war sta ty (...) 

Wi ci na przy kry ta jest ru cho mym da chem z de sek zdej mo wa nych czę ścio wo przy ła do wa niu to wa -
ru, a ma ją cym w po ło wie dłu go ści po przecz ny otwór zwa ny zjez, któ rym wy le wa ją szu fla mi na cie ka -
ją cą do stat ku wo dę. Na przo dzie wi ci ny jest miesz ka nie sza fa rza (po ru sku sza fa ra), czy li pi sa rza 20,
zwa ne sza far nią, gdzie mie ści się tak że kuch nia dla lu dzi i pie ce do chle ba. Na ba tach są tak że sza -
far nie, ale już bez pie kar ni ków. Przo do wy ko niec wi ci ny, gdzie skład lin, zo wie się szta bą, a tyl ni gdzie
ru del ru pą. Maszt przy wią zu je się do słu pa zwa ne go chłop cem, a wiel ki drąg ża glo wy na zy wa się ra -
jem, dłu gie zaś wio sła zbli żo ne nie co kształ tem do dry ga wek to opa czy ny (...)     

RRyyss.. 22..3322..  Szku ty na Wi śle – ob raz Ca na let to „Wi dok War sza wy 
od stro ny Pra gi”, 1770 r.

RRyyss.. 22..3333.. Mo de le wi cin 
(Cen tral ne Mu zeum Mor skie w Gdań sku)
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Za tra lów ką uwią za ną do gór nej czę ści masz tu, cią gną sta tek w gó rę rze ki t. j. pod wo dę, na ję ci
do te go wi cin ni cy, któ rzy idą brze ga mi. Gdy wiatr po myśl ny, do po ma ga im ża giel (...) 

Za ło gę na wi ci nie skła da kil ku na stu, a na ba cie kil ku lu dzi, mię -
dzy któ ry mi star szym jest ster nik. Do za ło gi nie li czą się wi cin ni cy,
czy li mo łoj cy, na ję ci do ho lo wa nia stat ku pod wo dę. Do ba tu po -
trze ba mo łoj ców 10–15, do wi ci ny 20–30. Każ dy z nich w cza sie
po cho du ma przez jed no ra mię za ło żo ną z sze ro kiej par cia nej ta -
śmy lam kę, ro dzaj szlei, uwią za nej na sznu rze do tra lów ki. 

Idąc gę sie go (zwy kle le wym brze -
giem Nie mna), pod pie ra ją się wał -
kow ni ka mi (dłu gi mi ki ja mi). Pierw szy
na przo dzie wi cin nik zo wie się ko rol,
dru gi z ko lei mar sza łok, trze ci druż ko,
jak na we se lu. W let ni upał jest to
cięż ka pra ca dla idą cych bo so po żwi -
ro wych brze gach. Wi cin nik po bie ra
za nią naj mniej 45 kop. dzien nie,
a go niąc za tym za rob kiem, kil ka ty -
się cy lu dzi co rocz nie nad Nie mnem
od ry wa się od pra cy rol ni czej21.”.

W 1996 ro ku szku ta rzecz na po ja wi ła się w her bie Gmi ny
Ostró da, na te re nie któ rej swój po czą tek bie rze Ka nał Ostródz -
ko -El blą ski (Obe rlandz ki). Od 1998 ro ku „Przą śnicz ka” jest ofi -
cjal nym hej na łem (mia sta) Ło dzi – oczy wi ście w na wią za niu
do przę dze nia, choć zbie giem oko licz no ści w tek ście wy stę pu -
je wi ci na, czy li wła śnie łódź!

22..33..  KKaa  nnaa  łłyy  rrzzeecczz  nnee

Za pew ne pierw sze dzia ła nia czło wie ka, ma ją ce na ce lu
umoż li wiać bądź uspraw niać że glu gę śród lą do wą, wią za ły się z re gu la cją ko ryt rzek. Z pew no ścią
też na każ dej że glow nej nie gdyś lub obec nie rze ce, od na leźć moż na od cin ki sztucz nie wy ko na ne
bądź zmie nio ne. Wie le ta kich przy kła dów bę dzie zwy kle do ty czy ło „pro sto wa nia” me an drów
i rzecz nych za ko li. Z te go punk tu wi dze nia trud no jest orzec, co jest jesz cze rze ką, a co już mo że
ka na łem, więc nie zo sta ło opi sa ne w ni niej szym opra co wa niu. Wiedz my za tem, że oprócz wie lu
wschod nio pru skich ka na łów że glow nych, na prze strze ni dzie jów wy ko na nych zo sta ło wie le sztucz -
nych frag men tów rzek, któ re okre ślać moż na mia nem ka na łów rzecz nych. Przy kła dem ta kie go
ka na łu jest choć by rze ka Li wa na Ma zu rach Za chod nich (patrz: pod roz dział KKaa  nnaałł  OOssttrróóddzz  kkii), No -
gat, Prze kop Wi sły lub rze ka Szkar pa wa (patrz: roz dział KKaa  nnaa  łłyy  kkrrzzyy  żżaacc  kkiiee  ii nnaadd  wwii  śśllaańń  sskkiiee). We dług
pro fe so ra Po li tech ni ki Lwow skiej Mak sy mi lia na Ma ta kie wi cza1 „Przez ka na li za cję rze ki ro zu mie my
prze kształ ce nie jej na sztucz ną dro gę wod ną, o zwięk szo nej głę bo ko ści dla że glu gi, a zmniej szo -
nej chy żo ści prze pły wu wo dy. Te ko rzyst niej sze wa run ki dla że glu gi uzy sku je się przy ka na li za cji za
po mo cą na stę pu ją cych środ ków: 1) spię trze nie rze ki za  po mo cą ja zów po so bie na stę pu ją cych,
dzie lą cych rze kę na sze reg sta no wisk (…), 2) sztucz ne po głę bie nie miejsc płyt kich za  po mo cą ma -
szyn (po głę biar ki, ba grow ni ce, Bag ger) i 3) ka na ły bocz ne (ca nal la te ral, Se iten ka nal) ze ślu za mi
ko mo ro we mi, za po mo cą któ rych omi ja my część rze ki o nie do sta tecz nej głę bo ko ści i po ko nu je -
my skon cen tro wa ny w ja zie spad.”.

RRyyss.. 22..3344.. Idą cy z wi ci ną – po cząt ek XX w. 
(„Ma ga zyn Pol ski”, op. cit.; pocz tów ka PTK)

RRyyss.. 22..3355..  Mło dzie niec przy szedł... Wi ci na w Kró lew cu, ok. 1900 r. 
(au tor: Emil Jo han nes Gut t ze it)

21 Z. Gloger: Dolinami rzek. Opis podróży wzdłuż Niemna, Wisły i Bugu. Warszawa 1903. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002, s. 31-32.
1 M. Matakiewicz: Żegluga śródziemna i budowa dróg wodnych. Komitet Wydawniczy Podręczników Akademickich, Warszawa 1931, s. 468.

RRyyss.. 22..3366--3377.. Herb Gmi ny Ostró da 
oraz pie częć miej ska Ło dzi z 1577 r.
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2 S. Pawłowski: Niektóre kanały spławne na ziemiach polskich. Lwów 1911, s. 1-3.
3 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom VII z 1886 r., s. 85.

Jak twier dził geo graf Sta ni sław Paw łow ski2, póź niej szy rek tor Uni wer sy te tu Po znań skie go i wi ce -
pre zy dent Mię dzy na ro do wej Unii Geo gra ficz nej „Okre ślić moż na ka nał spław ny ja ko sztucz ne za -
mknię cie pew nej ma sy wo dy na dzia le wod nym lub na in nej prze strze ni, do ko na ne w ce lach
ko mu ni ka cyj nych. W tym wy pad ku po mi ja my – rzecz ja sna – wszel kie bi fur ka cye na tu ral ne (ro zdzie -
le nie się rze ki lub je zio ra na cie ki pły ną ce do róż nych do rze czy – przyp. C. W.; patrz: pod roz dział KKaa  --
nnaa  łłyy  WWiieell  kkiicchh  JJee  zziioorr  MMaa  zzuurr  sskkiicchh). Ka na ły, łą cząc rze ki i mo rza ze so bą, zno szą tu i ów dzie przy ro dzo ne
gra ni ce do rze czy i zle wisk. Moż na  by je słusz nie po rów ny wać z mo sta mi dróg lą do wych. Jak zna cze -
nie mo stu po le ga na tem, ja kie wią że ze so bą kra iny, tak zna cze nie ka na łu, ja kie łą czy ze so bą rze ki
i do rze cza (…)

Po wsta nie ka na łów spław nych jest w więk szej mie rze za wi słe od wa run ków przy ro dzo nych kra -
ju niż wszel kich in nych dróg sztucz nych. Prze szko dę po waż ną dla czło wie ka sta no wią sto sun ki hy dro -
gra ficz ne i kli ma tycz ne oraz wy so kość względ na ob sza ru wo do dzia ło we go. Stąd po cho dzi, że bu du je
się ka na ły tam, gdzie li nie sie ci wod nej są ko rzyst nie roz ło żo ne, kli mat po zwa la na dłu gi okres że glu -
gi, a te ren ni zin ny lub sze ro ki mi bróz da mi po ry ty nie ta mu je ini cy aty wy ludz kiej. Dla te go już w naj -
od le glej szych cza sach ko pa no licz ne ka na ły w nad rzecz nych, szcze gól nie uj ścio wych ni żach.
Naj więk sza ilość ka na łów przy pa da w Eu ro pie na ob ni że nie ni zin ne od Pi re ne jów i gór szkoc kich aż
po Ural (…) Gdy się mó wi o zna cze niu dróg wod nych, czy to rzek spław nych, czy to ka na łów, to się
je sta le prze ciw sta wia dro gom że la znym; daw niej po rów ny wa no je z dro ga mi bi ty mi. Dro gi wod ne
ma ją swo je do bre i złe stro ny. Stro ny do bre są: ma ły wła sny cię żar stat ków, mniej sze prze szko dy ru -
chu, mniej sza po trzeb na si ła po cią go wa, moż ność wy ła do wa nia i na ła do wa nia to wa rów w do wol -
nych miej scach, róż no rod na wiel kość stat ków, a wresz cie tań szy prze wóz. Złe zaś stro ny dróg
wod nych – to mniej sza chy żość i punk tu al ność ru chu, zlo do wie nie rzek i ka na łów (dłu żej trwa ją ce
na ka na łach z te go po wo du, po nie waż lód po spę ka niu nie mo że swo bod nie z prą dem spły nąć),
zmien ny wo do stan (zwłasz cza ma ła wo da da je się że glu dze we zna ki), nie moż li wość od by wa nia po -
dró ży w no cy (z wy jąt kiem na więk szych rze kach i ka na łach), prze szko dy tkwią ce w ko ry cie. Naj do -
nio ślej szą jed nak za le tą dróg wod nych jest niz ki koszt prze wo zu. Pod tym wzglę dem rze ki spław ne
i ka na ły zaj mu ją sta no wi sko po śred nie po mię dzy mo rzem a ko le ja mi.”. 

Tak więc na le ży są dzić, że w Pru sach pierw sze „pra ce ka na ło we” do ty czy ły re gu la cji ko ryt rzek,
w czym nie wąt pli wie spe cja li zo wa li się już Krzy ża cy. Do sko na łym przy kła dem te gu ty pu dzia łań są
choć by Żu ła wy i del ta Wi sły, ale tak że del ta Nie mna. Zgod nie z opi sem ra mion
rzecz nych NNiiee  mmnnaa, ze Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie go3:
„Od Schan zen krug cią gną się wzdłuż Rus sy i Gil gi ta my bar dzo moc ne i czę sto
od 30 stóp wy so kie (po nad 9 m – przyp. C. W.), któ rych utrzy ma nie jest obo -
wiąz kiem trzech to wa rzystw, tzw. „De ich so cie ta eten”. Ogro dze nie ni zin gro bla -
mi za czę to w 1716 r., a pierw szą ta mę skoń czo no 1770 r. (…). Daw niej sza Gil ga
by ła za nie bez piecz ną dla że glu gi, dlate go wy ko pa no w la tach 1614-1616 pro -
sty ka nał, no wą Gil gę, sta rą zaś za ta mo wa no”. 

KKAA  NNAAŁŁ  IINN  SSTTEERR  BBUURR  SSKKII (niem. IInn  sstteerr  bbuurr  ggeerr  KKaa  nnaall)

Rze ka Pre go ła nie po sia da wła snych źró deł, po wsta je bo wiem z po łą cze nia
dwóch rzek: Wę go ra py (niem. An ge rapp) oraz In ster, opo dal miej sco wo ści In -
ster burg (pol. Wy struć, ros. Czer nia chowsk). Choć na ca łej swo jej dłu go ści Pre go ła by ła że glow na,

to jej gór ny od ci nek, po mię dzy In ster bur giem a We -
la wą (niem. We hlau, ros. Zna miensk) był płyt ki, z licz -
ny mi krzy wi zna mi i do stęp ny ra czej tra twom, a nie
bar kom rzecz nym. Po dob nie by ło na głów nych 
do pły wach Pre go ły, a więc w przy pad ku wła śnie Wę -
go ra py oraz Ły ny (wpa da ją cej do Pre go ły w We la -
wie). Tym cza sem od ci nek dol ny, to jest od Kró lew ca
do We la wy, był do stęp ny dla je do stek pły wa ją cych
o no śno ści 200-240 ton.

RRyyss.. 22..3388..  Uj ście Nie mna na ma pie
Kup pi na z 1860 r. – po środ ku no wa

i sta ra (Al te) Gil ga

RRyyss.. 22..3399..  Po czą tek Pre go ły po ni żej Czer nia chow ska (In ster bur ga) 
– po le wej In ster, po pra wej An ge rapp
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Sy tu acji wie le nie po pra wi ło wy bu do wa nie ślu zy pod Gross Bu ba inen (ros. Bie rież kow sko je), oko -
ło 10 km po ni żej po cząt ków Pre go ły. Bar ki o no śno ści 100-150 ton mo gły pły wać do In ster bur ga 

tyl ko oka zjo nal nie, naj czę ściej w trak cie wio sen nych przy -
bo rów wód. Sa me go do stę pu stat kom do In ster bur ga
od stro ny Kró lew ca bro nił do dat ko wo próg rzecz ny, two -
rzą cy wo do spad. 

Kie dy za twier dzo no pro jekt bu do wy ka na łu łą czą ce go
Pre go łę i Ły nę z Wiel ki mi Je zio ra mi Ma zur ski mi (patrz:
pod roz dział KKaa  nnaałł  MMaa  zzuurr  sskkii), w tym sa mym 1908 ro ku
wzno wio no two rze nie pla nów ska na li zo wa nia gór nej Pre -
go ły. Wstęp ny pro jekt opra co wa no w 1911 ro ku, ale je go
re ali za cja mu sia ła po cze kać na ko niec wkrót ce roz po czę -
tej woj ny świa to wej. Pierw sze pra ce przy go to waw cze, po -
mię dzy Gross Bu ba inen i In ster bur giem, roz po czę to
w 1920 ro ku. 

Ten ka nał rzecz ny Pre go ły roz po czy nał się czteroki lo me -
tro wym, pro stym od cin kiem tzw. SSee  iitteenn  kkaa  nnaall (Ka nał bocz ny),
ze ślu zą Ga it zuh nen (ros. No wa ja Dje riew nia). Na je go krań -
cu znaj do wa ły się no we, be to no we na brze ża por to we 
In ster bur ga, z bocz ni cą ko le jo wą i sa mo cho do wą, opo dal

prze ło mu rzecz ne go z nie wiel kim wo do spa dem. Fak tycz ną bu do wę szla ku dłu go ści 13 km roz po czę to
w 1921, a za koń czo no póź nym la tem 1926 ro ku.

Na stęp nie roz po czę to re ali za cję od cin ka za chod nie go
szla ku. No we ślu zy po zwa la ły na ruch stat ków o dłu go -
ści 45 m, sze ro ko ści 7 m i za nu rze niu 1,2 m – co ozna cza ło
wy por ność jed no stek od 200 do 250 ton. 

We dług opi su Sta ni sła wa Sro kow skie go, au to ra Dróg 
że glow nych w Pru siech Wschod nich4: „W la tach czter -
dzie stych XIX wie ku spła wia no Pre go łą z Wy stru cia (In -
ster bur ga) do Kró lew ca prze cięt nie po 30.000 ton

ziar na. Jesz cze mię dzy r. 1867 i 1871 owe trans por ty wod ne rów na ły się mniej wię cej ko le jo wym
(9 do 10.000 t.) aż do pie ro la ta 1872 i na stęp ne za pi sa ły po tęż ne cof nię cie się ru chu rzecz ne go.
Po wie lu nie uda łych pró bach do raź ne go po pra wie nia ko ry ta (np. przez znie sie nie ja zu i ślu zy
pod Gross -Bu ba inen) do pie ro w r. 1921 przy stą pio no do uspław nie nia gór nej Pre go ły dla stat -
ków o po jem no ści do 250 ton. 

Do ko na no dzie ła w ten spo sób, że po cząw szy od Wy stru cia (In ster bur ga), gdzie mia sto za ło -
ży ło port rzecz ny, po pro wa dzo no le wym brze giem Pre go ły ka nał za si la ny wo dą z Wę go ra py,
do pro wa dza ną za  po mo cą pod ziem ne go po łą cze nia. Ten ka nał ma ją cy 4 km dłu go ści, pod miej -
sco wo ścią Ga it zu hen od stro ny Pre go ły za mknię to ślu zą. Dru gą ślu zę i ru cho mą za po rę usta -
wio no na sa mej Pre go le pod Schwa ge rau w od le gło ści 9 km od Ga it zuh nen, a ca łe ko ry to rze ki
aż po We hlau wy pro sto wa no, usu wa jąc za  po mo cą wy ko pów i na sy pów wszyst kie ostrzej sze lu -
ki. Mie rzą cą 52 km prze strzeń mię dzy Wy stru ciem a We hlau skró co no wsku tek tych za bie gów
mniej wię cej o 10 km.”.

RRyyss.. 22..4400..--4411  
Próg rzeczny na Węgorapie w Insterburgu, przełom lat 30. i 40. XX w.
(www.Bildarchiv-Ostpreussen.de)

RRyyss.. 22..4422.. Plan sy tu acyj ny In ster bur ger Ka nal, część wschod nia
– wg Zen tral blatt der Bau ver wal tung. Nr 43, Ber lin 1927, s. 555

RRyyss.. 22..4433.. Plan sy tu acyj ny In ster bur ger Ka nal, część za chod nia 
– wg Zen tral blatt der Bau ver wal tung, Nr 43, Ber lin 1927, s. 554

4 S. Srokowski: Drogi żeglowne w Prusiech Wschodnich... Op. cit., s. 8-9.
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Łącz nie wy bu do wa no na tym od cin ku Pre go ły, oprócz ślu zy na Se iten ka nal, 5 iden tycz nych śluz,
a mia no wi cie: Nr 1 – We hlau (ros. Zna miensk); Nr 2 – Ta plac ken (ros. Tał pa ki); Nr 3 – Woy no then (ros.
Szliu zno je); Nr 4 – Nor kit ten (ros. Mież du rie czje); Nr 5 – Schwäge rau (ros. Za ow raż no je). 

Za pew ne rów nież w tym cza sie (po czą tek
lat 20. XX wie ku) po bu do wa no ślu zę Pin nau er,
na po łu dnio wych przed mie ściach We la wy. Ślu -
za ta, umiej sco wio na na Ły nie, tuż przed jej po łą -
cze niem się z Pre go łą, po zwa la ła na omi nię cie
prze ło mu rzecz ne go i wo do spa du pod Al len ber -
giem. Mia ła ona uła twiać że glu gę po dol nej Ły nie,
a więc ko mu ni ka cję Kró lew ca z bu do wa nym 
Ka na łem Ma zur skim i Wiel ki mi Je zio ra mi Ma zur -
ski mi.

RRyyss.. 22..4444..  
Tra sa Se iten ka nal 
(ko lor ciem no nie bie ski) 
ze ślu zą (ko lor czer wo ny), 
na ma pie z 1938 r. 
– w ory gi na le nie zo sta ło 
to jesz cze uwzględ nio ne

RRyyss.. 22..4455--4466.. Uj ście Ły ny (po le wej) do Pre go ły w We la wie oraz 
po dej ście do ślu zy Pin nau er, la ta 30. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de) 

RRyyss.. 22..4477.. Pre go ła i wpa da ją ca do niej (od po łu dnia) Ły na oraz ślu za Pin nauer 
na ma pie z 1922 r.
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RRyyss.. 22..4488--5511..  Współ cze sne po zo sta ło ści ślu zy Pin nau er w Zna mien sku (niem. We hlau)

RRyyss.. 22..5522--5533..  
„Prostowanie” rzeki Gilge
– po lewej mapa 
z 1928 r. (brak jeszcze
śluzy i odcinka
kanałowego), po prawej
mapa z 1940 r.

5 S. Srokowski: Drogi żeglowne w Prusiech Wschodnich... Op. cit., s. 9.

Rów nież w la tach 20. XX wie ku Pru sa cy po głę bia li tor wod ny po mię dzy Kró lew cem i Cie śni ną Pi -
law ską (patrz: pod roz dział KKrróó  llee  wwiieecc  kkii  KKaa  nnaałł  MMoorr  sskkii) oraz roz bu do wy wa li port w Kró lew cu. Jak pi -
sał Sta ni sław Sro kow ski5: „No wy port Kró le wiec ki, od da ny do eks plo ata cji w czerw cu 1924 r., skła da
się na ra zie z trzech ba se nów, otwar tych na Pre go łę, z któ rych naj więk szy, słu żą cy prze my sło wi (In du -
strie ha fen), ma mniej  wię cej 1.200 m dłu go ści, a oko ło 130 m sze ro ko ści. Nie co krót szy, ale za to miej -
sca mi znacz nie szer szy, jest port drzew ny (Hol zha fen), zwa ny ina czej ba se nem V. Wresz cie naj mniej szy
roz miar po sia da ba sen III, gdzie urzą dzo no port wol ny (Fre iha fen). Ma łych ba se nów, wsu nię tych wię -
cej w mia sto, a no szą cych na zwę I i II, jesz cze nie wy ko na no. Ca łą tę no wą dziel ni cę por to wą ska na -
li zo wa no oraz złą czo no sze re giem to rów z głów nym wę złem ko le jo wym. Nad brze ga mi zbior ni ków
wod nych wznie sio no rów nież sze reg dźwi gów, jak nie mniej im po nu ją cych roz mia ra mi i urzą dze niem
ma ga zy nów, zwłasz cza zaś ko lo sal ne spi chle rze zbo żo we. 

Dla uła twie nia stat kom w ma new ro wa niu, w miej scu, gdzie rze ka po ni żej Kró lew ca za ta cza sil ny
łuk, na prze strze ni mniej  wię cej 600 m wy ko pa no jej w r. 1928 no we ko ry to (Kos ser Durch stich), po -
zo sta wia jąc jed nak obok te go i sta re, a to ze wzglę du na le żą ce nad Pre go łą wiel kie za kła dy fa brycz -
ne, któ re po trze bu ją po łą cze nia wod ne go.”.
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6 Śluza została najprawdopodobniej wysadzona pod koniec 1944 roku przez wojska niemieckie, przed spodziewaną ofensywą Armii Czerwonej.

Tak że nie mal w tym sa mym cza sie co ka na li zo wa nie Pre go ły, bo w 1928 ro ku, mia ło miej sce ko -
lej ne „pro sto wa nie” i udroż nia nie to ru wod ne go ra mie nia del ty Nie mna – rze ki Gil ge. Tym ra zem
wy ko na no no wy, pro sty od ci nek przy sa mym odej ściu rze ki od Nie mna w kie run ku Za le wu Ku roń -
skie go, wraz z wy bu do wa niem no wej ślu zy, o na zwie no men omen Neu se schleu se6. Ozna cza to, że
„pro sto wa nie” rze ki Gil ge przez wschod nich Pru sa ków trwa ło co naj mniej 3 stu le cia...

RRyyss.. 22..5544--5588..  Bu do wa Neu se schleu se na rze ce Gil ge w 1928 r. (www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)
oraz jej współ cze sne po zo sta ło ści na rze ce Ma tro sow ka
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22..44..  ZZaa  lleeww  WWii  śśllaa  nnyy (niem. Fri sches Haff; pol. Za to ka Świe ża, Za lew Fry ski; ros. Ka li nin grad skij
za liw) i ZZaa  lleeww  KKuu  rroońń  sskkii (niem. Ku ri sches Haff; ros. Kursz kij za liw; lit. Kuršių ma rios)

Z wie lu wzglę dów Za lew Wi śla ny i Za lew Ku roń ski moż na i na le ży uwa żać za sio strza ne, za le wo -
we akwe ny rzecz no -mor skie. Oba ma ją po dob ną ge ne zę po wsta nia, oba ma ją swo je mie rze je (o nie -
mal że tej sa mej, bli sko 100-ki lo me tro wej dłu go ści), oba przez wie ki znaj do wa ły się w gra ni cach te go
sa me go pań stwa pru skie go. Po dob nie każ dy ma swo ją głów ną rze kę: Za lew Wi śla ny – Pre go łę (wi -
śla ny No gat oraz rze ka El bląg są w tym kon tek ście mniej zna czą ce), a Za lew Ku roń ski – Nie men.
Na obu akwe nach od se tek lat upra wio no że glu gę han dlo wą i ry bac ką, a każ dy z nich cią żył ko mu -
ni ka cyj nie do jed ne go, do mi nu ją ce go (na pół noc nym krań cu każ de go akwe nu) mia sta i por tu: Za -
lew Wi śla ny do Kró lew ca (niem. Königs berg), a Za lew Ku roń ski do Kłaj pe dy (niem. Me mel). Te dwa
mia sta zo sta ły też nie mal jed no cze śnie za ło żo ne, Kłaj pe da w 1254 ro ku, a Kró le wiec rok póź niej. Oba
nad bał tyc kie „mo rza we wnętrz ne” od se tek lat by ły też po łą czo ne ze so bą śród lą do wy mi dro ga mi
wod ny mi. Moż na wresz cie stwier dzić, że są to dwa za le wy pół wy spu Sam bij skie go.

W To mie XI Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa
Pol skie go i in nych kra jów sło wiań skich1, pod ha słem
ŚŚwwiiee  żżaa  ZZaa  ttoo  kkaa czy ta my: „myl nie Fry ska, niem. Fri -
sches Haff, (…) w opi sie po dró ży Wul fsta na2 (oko -
ło 900) Est me re, w przy wi le ju Sam bo ra3 z r. 1178
i u Dus bur ga zwy kle „ma re re cens” (mo rze świe że –
przyp. C. W.), od no ga mo rza bał tyc kie go, cią gną ca
się od płd.-zach. na płn.-wschód od oko lic El blą ga
pod Kró le wiec; ma 64 klm. dłu go ści i prze cię cio -
wo 7½ klm. sze ro ko ści, tyl ko nad wy brze ża mi sam bij -
skie mi do cho dzi 3 mil (22,5 km – przyp. C. W.)
sze ro ko ści, ob sza ru zaś zaj mu je 879 kw. klm. Wą ski
pół wy sep, Nie że ją Świe żą zwa ny, od dzie la ją od Bał -

ty ku, z któ rym łą czy się tyl ko za po mo cą cie śni ny pi ław skiej, le d wie 1 klm. sze ro kiej, utwo rzo nej do -
pie ro r. 1527 (fak tycz nie sta ło się to kil ka na ście lat wcze śniej – przyp. C. W.) (…) Głę bo kość za to ki
wy no si od 2½ do 5 mtr., tak że stat ki więk sze nie  mo gą do bić do lą du, a dla cięż ko ob ła do wa nych okrę -
tów za to ka jest nie przy stęp ną (…)

Nad to oży wia ją mo rze licz ne pa ro stat ki han dlo we i ło dzie ry bac -
kie, gdyż ry by znaj du ją tu się w ob fi to ści, mia no wi cie je sio try, oku nie,
skar pie i bań ki. Nad za to ką świe żą le żą mia sta: Pi ła wa, Fi szhu za (Ry -
ba ki, niem. Fi sch hau sen, ros. Pri morsk – przyp. C. W.), Kró le wiec,
Bruns ber ga (Bra nie wo, niem. Brauns berg – przyp. C. W.), From bork,
Tolk mic ko i El bląg. Z rzek do za to ki ucho dzą cych za słu gu ją
na wzmian kę: Pre gel (Pre go ła – przyp. C. W.), Fri sching (Świe ża, ros.
Pro chład na ja – przyp. C. W.), Pa sa rya (Pa słę ka, niem. Pas sar ge 
– przyp. C. W.), El bląg, No gat i El blą ska czy li sta ra Wi sła (Szkar pa wa 
– przyp. C. W.), któ re do star cza ją ty le wo dy, że ca ła za to ka na peł nio -
na jest wo dą pra wie słod ką.”. 

Z ko lei w To mie VIII Słow ni ka4 od na leźć moż na in for ma cje na te mat za le wo wej że glu gi oraz PPii  łłaa  --
wwyy: „niem. Pil lau, mia sto i for te ca, po wiat ry bac ki (…) na ostat nim punk cie sam bij skie go pół wy spu,
od dzie lo ne go od Świe żej Mie rze ji Pi ław ską cie śni ną, le d wie 1 klm. sze ro ką. Port z la tar nią mor ską
za bez pie cza ją 2 ta my z ka mie ni, 950 i 535 mt. dłu gie (...) Miesz kań cy trud nią się prze waż nie han -
dlem i że glu gą, a głów ne mi ar ty ku ła mi han dlu są wę gle spro wa dza ne z Szko cyi. (…) Znacz ny jest tak -
że ruch spe dy cyj ny, gdyż okrę ty więk sze, nie mo gą ce dla ma łej wo dy sta wać w kró le wiec kim,
bruns ber skim, el blą skim i from bor skim por tach tu za wi jać mu szą, a w zi mie, gdy za to ka za mar z nie,
na wet mniej sze okrę ty tyl ko do pi ław skie go por tu wpły wać mo gą. Do pó ki ros syj skie por ty wschod -
nie w zi mie są z po wo du lo dów nie do stęp ne, ca ły han del do Ros syi i z Ros syi prze cho dzi przez Pi ła -
wę. Na wet i la tem, z po wo du ko rzyst ne go geo gra ficz ne go po ło że nia i do god nej ko mu ni ka cyi,
prze cho dzi tę dy bar dzo wie le ar ty ku łów wy wo zu z po łudn. i za chodn. czę ści Ros syi.

RRyyss..  22..5599..  Zalew Wiślany i Zalew Kuroński 
na mapie Monarchii Pruskiej E. Souliera z 1838 r.

TTee  bbee  llaa 22..33..
Prze gląd wschod nio pru skich dróg 
wod nych – Za lew Fry ski (Wi śla ny), 

wg S. Sro kow skie go

1 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom XI z 1890 r., s. 681.
2 Wul fstan był an glo sa skim po dróż ni kiem, któ ry oko ło 890 r. od był wy pra wę z duń skiej Ju tlan dii do uj ścia Wi sły i nad je zio ro Dru zno. Opi sał słyn ny gród por to wy Tru so. Est me re to Mo rze Es tyj skie, czy li Es tów. Wul stan
miał za pew ne na my śli Pru sów, Sło wian na zy wa jąc We ne da mi.
3 Sam bor I gdań ski (ok. 1150-1205), na miest nik Po mo rza Gdań skie go z ra mie nia księ cia Ka zi mie rza II Spra wie dli we go. Ma re re cens to w ję zy ku ła ciń skim Mo rze Świe że, stąd nie miec ka kal ka wy ra zo wa: Fri sche Haff oraz
pol ska: Za to ka Fry ska (Świe ża). Praw do po dob nie cho dzi ło o du żą ilość słod kiej (utoż sa mia nej w śre dnio wie czu ze świe żo ścią) wo dy z uj ścia rzek, wpa da ją cych do Za le wu Wi śla ne go.
4 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom VIII z 1887 r., s. 156.
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W 1876 ro ku przy by ło do Pi ła wy 2108
okrę tów, mię dzy nie mi 665 pa row ców, z tej
licz by po szło da lej do Kró lew ca 1580, do El -
blą ga 105, do Bruns ber gi 3, do From bor -
ka 2, po zo sta ło w Pi ła wie 418 okrę tów.
Z Pi ła wy wy pły nę ło na mo rze ogó łem 2089
okrę tów, mię dzy któ re mi 657 pa row ców.
Z tej licz by by ło z Kró lew ca 1533, z El blą -
ga 113, z Bruns ber gi 16, z From bor ka 1,
z sa mej Pi ła wy 426 okrę tów. Pi ła wa po sia -
da 16 ża glo wych okrę tów mor skich i 1 pa -
ro wy, mniej szych stat ków do że glu gi

na za to ce 31 ża glow ców. Re gu lar nie od cho dzą pa row ce do Szcze ci na, Am ster da mu, An twer pii, Hull,
Kiel, Lon dy nu, a wzdłuż za to ki do Kró lew ca, Bruns ber gi i El blą ga (…)

Pi ła wa za ło żo ną zo sta ła ja ko wieś przy cie śni nie Pi ław skiej, po wsta łej 16 wrze śnia 1510 ro ku w sku -
tek wiel kiej bu rzy. Wiel ki kur first (Wiel ki elek tor – przyp. C. W.) za lud nił ją rze mieśl ni ka mi i kup ca mi,

zbu do waw szy w cią gu 15 lat for te cę, prze -
zna czył ją ja ko cen tral ną sta cyą dla swej 
flo ty.”. 

Dzię ki To mo wi IV Słow ni ka5 i ha słom 
KKłłaajj  ppee  ddaa oraz KKłłaajj  ppeeddzz  kkaa  cciiee  śśnnii  nnaa, mo że my 
po rów nać oba za le wo we akwe ny i ich 
okna na świat: „W ro ku 1876 przy by ło 1034 
okrę tów, ode szło 1068, w przy sta ni por to wej
by ło na koń cu 1876 r. 77 okrę tów ża glo -
wych, 12 pa row ców. Re gu lar ne kur sa 
pa row ca mi od by wa ją się po mo rzu do Szcze -
ci na, na za to ce i od no dze Nie mna Rus do Tył -
ży, przez za to kę (Gil ge, ka nał Fry de ry ka
i De ime) i Pre go łę do Kró lew ca i ką pie li mor -

skich w Kranz. (…) Kłaj pedz ka cie śni na al bo Ku roń ska, niem. Me me ler Tief, w Pru sach wsch. łą czy Bał -
tyk z za to ką Ku roń ską, roz dzie la zaś mie rze ję Ku roń ską od sta łe go lą du. (…) Dłu ga oko ło mi li (bli sko 8 km
– przyp. C. W.), sze ro ka 1200 stóp (po ni żej 400 m – przyp. C. W.). Daw niej by ła bez po rów na nia szer szą
i głęb szą: jesz cze na po cząt ku te go stu le cia (XIX wiek – przyp. C. W.) 3000 stóp by ła sze ro ka, ale pia -
skiem z mie rzei zwol na za wia na i nie szla mo wa na, sta je się co raz nie bez piecz niej szą dla stat ków. Wła ści -
wa głęb sza nie co dro ga jest już tyl ko 100 stóp sze ro ka (30 me trów – przyp. C. W.). Dla te go trud na po niej
że glu ga i nie je den okręt roz bi je się tu, mia no wi cie w cza sie burz je sien nych i wio sen nych. Obec nie wie -
le czy nią, że by szko dli wym za wie jom pia sku z mie rzei ko niec po ło żyć; urzą dza ją róż ne za po ry, wzgó rza
piasz czy ste drze wa mi, ro śli na mi za sa dza ją i. t. d.”.

Tak że w To mie IV Słow ni ka6 od naj dzie my ha sło
KKuu  rroońń  sskkaa  zzaa  ttoo  kkaa: „niem. Ku ri sches Haff, naj więk sza
z lą do wych wód pru skich, zwa na pier wot nie Mum -
mel, za pew ne od naj więk szej rze ki Me mel al. Nie -
men, któ ra do niej wpły wa, w Pru sach wschod nich.
Oto czo na z za cho du od mo rza wą ską mie rze ją ku -
roń ską (...). Z mo rzem bał tyc kiem po łą czo na za po -
mo cą cie śni ny kłaj pedz kiej (Mem me ler Tief). Po stać
ma trój ką ta. Dłu gość za to ki z pół no cy na po łu dnie
wy no si mil 13 (98 km – przyp. C. W.).

Sze ro kość na po łu dniu, przy wsi Kranz mil 6
(46 km – przyp. C. W.), przy uj ściu rze ki Ru sy 2 mi -
le (ra mię Nie mna, 15 km – przyp. C. W.), a w cie śni -
nie kłaj pedz kiej, gdzie do mo rza ucho dzi, tyl ko 100
prę tów (nie ca łe 400 me trów – przyp. C. W.) (...)

RRyyss.. 22..6600.. Pi la wa i Cie śni na Pi law ska na ma pie z 1893 r.

RRyyss.. 22..6611.. La tar nia mor ska i na brze ża wzdłuż Cie śni ny Pi law skiej, ok. 1940 r. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 22..6622..  Kłaj pe da i Cie śni na Kłaj pedz ka
na ma pie z 1893 r.

5 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom IV z 1883 r., s. 172-173.
6 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom IV z 1883 r., s. 929-930.
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Przy zwy czaj nym, spo koj nym sta nie wo dy jest
nie ja ki (choć ma ły) od pływ cie śni ną do mo rza,
prze ciw nie zaś pod czas wi chrów za chod nich
z mo rza na pły wa wo da do za to ki. Ze stro ny
wschod niej i po łu dnio wej wpły wa ją licz ne rze ki
do ku roń skiej za to ki, ja ko to, z po łu dnia za czy na -
jąc, prócz kil ku po mniej szych: Dej ma, od no ga
Pre gla, Nie mo nin, Li lia (Gil ge), Ta wel (Ta well), In -
za (In se), Ło ja (Loye), Run gul, Kar kel, Ak mi nia
(Ak min ge), Skir wit, Warn sa, Po kal na, Szy sza, Ru -
sa (są to głów nie uj ścia Nie mna) i Mi nia. Z miast
głów niej szych znaj du ją się w po bli żu za to ki: Kró -
le wiec, La bie wo, Tyl ża i Kłaj pe da.

Głę bo kość wo dy bar dzo nie rów na: przy Kłaj pe dzie wy no si oko ło 24 stóp (7,5 m – przyp. C. W.),
da lej na po łu dnie 5-6 stóp (1,7 m – przyp. C. W.), zresz tą prze cię cio wo 8-15 stóp (2,5-4,5 m – przyp.
C. W.). Oprócz mie lizn utrud nia ją że glu gę na za to ce bu rze czę ste, a bar dziej jesz cze ka mie nie wiel -
kie na cho dzą ce się i ry fy wy sta ją ce. Oso bli wie ko ło wsi Schwa rzort, na dość dłu giej prze strze ni jed -
no jest tyl ko miej sce ku mie rzei wy głę bio ne, wą skie i krę te, śród mie lizn, ryf i ka mie ni, któ re stat ki
z nie ma łym nie bez pie czeń stwem prze by wa ją. Praw dzi wym prze stra chem zaś dla że gla rzy jest tak
zwa ny kąt win do bor ski (Win den bur ger Ec ke), na za chód pół noc ne go uj ścia rze ki Ru sy po ło żo ny,
skąd da le ko w wo dę cią gną się wy sta ją ce ka mie nie i gła zy w za to ce (patrz: pod roz dział: KKaa  nnaałł  KKrróó  llaa
WWiill  hheell  mmaa). Przed tem był tu ląd sta ły; oko ło r. 1409 zbu do wa li krzy ża cy za mek wa row ny, Win den -
burg zwa ny; po tem go wo da za bra ła (…) 

Naj wię cej wi dać tra tew na za to ce z drze wem pol skiem i li tew skiem, ło dzi ry bac kich i róż ne go ro -
dza ju stat ków po mniej szych. W ostat nim cza sie kur su ją tak że pa row ce mię dzy Kłaj pe dą, Tyl żą, La bie -
wem, Kró lew cem i wsią Kranz. W ogó le jed nak że glu ga da le ko mniej tu oży wio na, ani że li
na są sied niej za to ce Świe żej (Fri sches Haff).

Aż do dziś dnia za to ka ku roń ska jest nad zwy czaj ryb na, we
wszel kie ro dza je ryb ob fi tu je; ca łą ona Li twę za opa tru je w ry by,
ta nio i w wiel kim wy bo rze. Ry bo łow stwem zaj mu ją się wy łącz -
nie ubo dzy Li twi ni i Ku roń czy cy z mie rzei ku roń skiej. Opu ściw -
szy nędz ne osa dy przez ca łe la to zwy kle bądź w ło dzi na wo dzie,
bądź też w na mio tach nad brze giem po usta wia nych z żo ną
i dzieć mi prze pę dza ją (…)

„„BBAAŁŁ  TTYYCC  KKIIEE  ZZŁŁOO  TTOO””

Lep szą zdo by czą jest bursz tyn. Ro ku 1862 dwóch miesz czan z Kłaj pe dy, szy per Stan tien i Żyd han -
dlarz Bec ker, ma jąt ko wo wte dy nie mal bez gro sza, na szczę śli wą myśl wpa dli: szu kać bursz ty nu w za -

to ce i to w tem miej scu, gdzie i na lą dzie go znaj do wa no. Do bre
ćwierć mi li na pół noc wio ski Schwa rzort na mie rzei naj przód
jed nym ma łym ręcz nym stat kiem za czę li ro bić. 

Przed się wzię cie nad zwy czaj po myśl ny mia ło sku tek. Ro ku 1868
pra co wa ło już 12 stat ków, mniej szych i więk szych, pa rą po ru sza -
nych. Przy każ dym stat ku znaj do wa ło się 10-25 ro bot ni ków. 
Wy do by wa ją bursz tyn, zwy kle z pia skiem, szla mem po mię sza ny,
za po mo cą wę bor ków, po obu stro nach stat ku przy rzą dzo nych.
Za ta pia ją je aż do 22 stóp głę bo ko ści w wo dę, w grun cie za to ki
nad to ko pią do stóp 4, ba, na wet do 10 i 12 stóp. 

RRyyss.. 22..6633.. Na brze ża por to we na rze ce Dan ge w Kłaj pe dzie, 
la ta 30. XX w. 

(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

TTaa  bbee  llaa 22..44..
Prze gląd wschod nio pru skich dróg wod nych – Za lew Ku roń ski, wg S. Sro kow skie go

RRyyss.. 22..6644..  
Re pli ka bursz ty no wej kom na ty w Car skim Sio le pod St. Pe ters bur giem 
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Dzień i noc pra cu ją na stat kach ro bot ni cy, po cząw szy od wcze snej wio sny aż do póź nej je sie ni, do -
pó ki nie za mar z nie. Co 8 go dzin przy cho dzi no wy od dział do ro bo ty. Prze cię cio wo wy do by wa je den
sta tek w 8 go dzi nach 30 fun tów (12 kg – przyp. C. W.) bursz ty nu. Ro ku 1867 w 30 oko ło ty go dniach
wy do by li 75000 fun tów (30 ton – przyp. C. W.) na 12 stat kach. Dwaj przed się bier cy, daw niej bie da -
cy, obec nie mi lio ne rzy (…) Bursz tyn tu tej szy w naj od le glej sze oko li ce roz sy ła ją, ja ko do Kon stan ty no -
po la, Kal ku ta, Bom bay, Hon kong, Mek sy ku itd.”.

Pół wy sep Sam bij ski od dru giej po ło wy XIX wie ku sta no wił rów nież cel po dró ży i rej sów wa ka cyj -
nych. Słyn nym ośrod kiem uzdro wi sko wym i let ni sko wym by ła (pod kreśl my, że na dal jest) miej sco wość
po ło żo na na pół noc nym brze gu pół wy spu – Rau schen (ros. Swie tło gorsk). Cha rak te ry stycz ną atrak -
cją tu ry stycz ną nad mor skie go kli fu by ła na ziem na ko lej ka li no wa, któ rą przy rów nać moż na by ło
do po chyl ni Ka na łu Obe rlandz kie go. 

Nie ste ty, we współ cze snym Swie tło gor -
sku nie ma już tej bu dow li, a za sta pi ła ją ko -
lej ka li no wa na po wietrz na. 

W tym sa mym To mie VI Słow ni ka (s. 928-
929), pod ha słem KKuu  rroońń  sskkaa  mmiiee  rrzzee  jjaa czy ta -
my: „niem. Ku ri sche Neh rung, pół wy sep
wą ski i dłu gi, w Pru sach wschod nich (…)
Dłu gość wy no si prze szło mil 15 (113 km,
w rze czy wi sto ści 97 km, a więc 13 mil 
– przyp. C. W.), naj więk sza sze ro kość pół mi -
li (4 km – przyp. C. W.), prze cięt na ćwierć mi -
li (…). Po czy na się ten pół wy sep 4 mi le
(30 km – przyp. C. W.) po za Kró lew cem
przy wsi Kranz (ros. Zie le no gradsk – przyp.
C. W.), z mor skich ką pie li sław nej.

Z wy jąt kiem jed nej wsi Ro si ty, gdzie
grun ta uro dzaj niej sze, ca ła po wierzch nia
piasz czy sta. A pia sek ta ki lek ki i de li kat ny, że

la da po wiew wia tru go po ru szy i w po wie trze uno si. (…)
A kie dy wiatr roz pocz nie piasz czy stą za wie ję, ła two zbłą -
dzić, i nie je den śmia łek nie ostroż ność ży ciem przy pła cił
(…) Prze cież i przy za cho wa nej prze zor no ści wie lu tam
zgi nę ło. Na po cząt ku te go wie ku (XIX – przyp. C. W.), pi -
szą, że ca ła pocz ta kró le wiec ka z ludź mi i 4 koń mi prze pa -
dła bez śla du (…) Nie bez przy czy ny więc Sa ha rą pru ską
mia nu ją ku roń ską mie rze ję. Nie mal po ca łej mie rzei znaj -
du ją ce się więk sze i mniej sze pa gór ki, nie raz w oka mgnie -
niu two rzą się i nik ną od pia sku. Wzdłuż zaś pół wy spu
cią gną się za zwy czaj kil ku rzę da mi wzgó rza piasz czy ste
(niem. Dünen), czę sto 200 stóp (60 m – przyp. C. W.) wy -
so ko ści do się ga ją ce7.

RRyyss.. 22..6655.. Ko lej ka li no wa w Rau schen, pocz tów ka z 1913 r. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 22..6688.. Wę dru ją ce wy dmy Mie rzei Ku roń skiej 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 22..6666--6677.. Ku rort w Cranz, prze łom lat 20. i 30. XX w.
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

7 Przedwojenne Prusy Wschodnie szczyciły się trzema własnymi „cudami świata”. Były nimi: wędrujące wydmy Mierzei Kurońskiej, Zamek Malborski („podniesiona z błota” siedziba Wielkich Mistrzów) oraz Kanał Oberlandzki,
gdzie statki „pływają po górach”.



Żad na traw ka nie przyj mie ani ostoi się na pia sku. Nie usły szysz śpie wa ją ce go pta ka (…) na wet
cmen ta rze bez ogro dze nia zo sta wio ne na otwar tem po lu; z pod wy wia ne go pia sku trum ny zwy kle wy -
zie ra ją. (…) Brzeg mie rzei ku za to ce zwol na spa da, za stro ny mo rza zaś: urwi sty, spa dzi sty, że gla rzom
nie bez piecz ny; wi chry tu nie raz okrę ty roz bi ja ją, z któ rych to wa ry roz bie ra ją Ku roń czy cy, nim na dej -
dą do zor cy; ob fi te to wte dy żni wo dla nich.”.

Choć Za lew Ku roń ski (oko -
ło 1.600 km2) jest bli sko dwukrot nie
więk szy po wierzch nio wo od Za le -
wu Wi śla ne go (bli sko 840 km2), to
zbli żo ne wa run ki że glu go we (śred -
nia głę bo kość obu akwe nów to 3,0-
3,8 m) i wza jem ne sko mu ni ko wa nie
spra wi ły, że przez set ki lat wy kształ -
ci ły się, cha rak te ry stycz ne dla te go
wła śnie ob sza ru, wy two ry sztu ki
szkut ni czej – ło dzie ry bac kie, tzw.
bar ka sy.

By ły to drew nia ne, o ma łym za -
nu rze niu, pła sko den ne jed nost ki ża glo wo -
-wio sło we (zwy kle o dłu go ści oko ło 9 m
oraz sze ro ko ści 3 m), słu żą ce ry bo łów stwu
lub ka bo ta żo wej że glu dze przy brzeż nej
i śród lą do wej (w nadza le wo wych uj ściach
rzek). Cha rak te ry zo wa ły się du żą płe twą
ste ro wą i dłu gim rum plem oraz (z re gu ły)
bur to wy mi, ru cho my mi mie cza mi. Po cząt -
ko wo (jesz cze w śre dnio wie czu) do mi no -
wa ło oża glo wa nie roz przo we, na stęp nie
re jo we i ga flo we. W cza sie po sto ju w por -
tach (lub na brze gach za le wów) cha rak te -
ry stycz nym wi do kiem by ły ry bac kie sie ci,
zwi sa ją ce i su szą ce się na ga flach i re jach.

To co jed nak by ło naj bar dziej wy róż nia ją ce i wy jąt ko we dla te go ob sza ru – to zwień cze nie drew nia -
nych masz tów, tzw. wim pel, bę dą cy to po wym zna kiem roz po znaw czym ar ma to ra. 

WWIIMM  PPEELL  ((PPRRZZEE  WWAAŻŻ  NNIIEE))  KKUU  RROOŃŃ  SSKKII

W ce lu ogra ni cze nia nad mier nych, ra bun ko wych po ło wów ryb, wschod nio pru ski rząd w Kró lew -
cu usta no wił w 1844 ro ku pra wo8, da ją ce przy zwo le nie na po ło wy wy łącz nie miej sco wym ry ba kom,
wów czas ze 136 za le wo wych wio sek i por tów ry bac kich. Każ dy użyt kow nik ło dzi mu siał na szczy cie
masz tu umie ścić fla gę, dłu gą co naj mniej na dwie sto py i sze ro ką na jed ną sto pę. Ele men tem od róż -
nia ją cym każ dy port by ła in na ko lo ry sty ka sym bo li geo me trycz nych; i tak: wschod nie wy brze że Za -
le wu Ku roń skie go mia ło przy na leż ną kom bi na cję czer wie ni i bie li, po łu dnio we wy brze że błę ki tu
i żół ci, a za chod nie wy brze że (a więc Mie rze ja Ku roń ska) czer ni i bie li. 

Za brak ozna ko wań (wi docz nych
z od da li i roz róż nial nych w pół mro ku)
gro zi ły okre ślo ne sank cje i ka ry pie -
nięż ne: kto pły nął bez ozna ko wa nia,
te mu gro zi ła ka ra od 1 do 10 ta la rów,
a za uży wa nie cu dzych lub fał szy wych
zna ków od 10 do 50 ta la rów. Z cza -
sem wy kształ cił się drew nia no -me ta -
lo wy wim pel, o nie zwy kle bo ga tej
or na men ty ce i rzeź bio nej sty li za cji

RRyyss.. 22..6699--7700.. Cmen tarz na Mie rzei Ku roń skiej, w 1897 r. i 1900 r.
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 22..7711--7722.. Bar ka sy ku roń skie w por cie w Nid den – środ ko wa, obec nie li tew ska 
część Mie rzei Ku roń skiej oraz bar kas ku roń ski z Gil ge – wschod nia, 

obec nie ro syj ska część wy brze ża Za le wu Ku roń skie go, la ta 30. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de) 

RRyyss.. 22..7733--7744.. Frag ment roz po rzą dze nia z dnia 28 czerw ca 1844 r. 
oraz przy kła dy ozna ko wa nia por tów ry bac kich nad Za le wem Ku roń skim 
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8 Amts-Blatt der Königl. Preussischen Regierung zu Königsberg,  Nr 28, Königsberg 1844.
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(od wo łu ją cej się do gwiazd, ży wio łów, wie rzeń
lu do wych i mi to lo gii, sta tu su spo łecz ne go 
i ro dzi ny), gdzie ozna ko wa nie miej sco wo ści
umiesz cza no zwy kle na drew nia nej, po zio mej
tar czy, a fru wa ją ca na wie trze szar fa by ła tyl ko
jed nym z ele men tów kunsz tow nej ca ło ści.

Wim ple nie tyl ko słu ży ły wska zy wa niu kie -
run ku wia tru, ale (po po cząt ko wym okre sie
przy mu su) sta ły się wi do wi sko wym skład ni -
kiem lo kal ne go folk lo ru. Rzeź bio ne w cza sie
dłu gich, zi mo wych wie czo rów wim ple, sta no -
wi ły dla ry ba ków obiekt du my i swo istej ry wa -
li za cji. 

Cza sy się zmie nia ły, zmie nia ły się też sym bo le
umiesz cza ne na ku roń skich wim plach. Od 1933 ro ku
do szły no we, kto wie – na ile „obo wiąz ko we”? – mo ty -
wy zdob ni cze. Po ja wi ła się na zi stow ska swa sty ka, a pru -
skie go or ła za czę ła za stę po wać hi tle row ska ga pa.

Współ cze śnie tra dy cję to po wych wim pli ku roń skich 
kul ty wu ją Li twi ni znad uj ścia Nie mna i Li twy Nad nie meń -
skiej.

Choć prze pi sy do ty czy ły obu
za le wów, to na Za le wie Wi śla nym
wim ple nie roz wi nę ły się w tak
spek ta ku lar ny spo sób. Miej sco wi
ry ba cy po prze sta li na wy wie sza -
niu na to pie masz tu fla go wych
pro por ców z tka ni ny, o rów nież
ści śle okre ślo nej ko lo ry sty ce; i tak:

środ ko wo -wschod nie wy brze że Za le wu Wi śla ne go mia ło
przy pi sa ną czer wień, po łu dnio wo -wschod nie wy brze że
kom bi na cję bie li i czer wie ni, pół noc ne wy brze że błę ki tu
i czer wie ni, a za chod nie wy brze że (a więc Mie rze ja Wi śla -
na) czer ni i bie li. 

RRyyss.. 22..7755..  Ry bac kie ło dzie z oża glo wa niem roz przo wym 
w miej sco wo ści Pil l kop pen – środ ko wa, obec nie ro syj ska 

część Mie rzei Ku roń skiej, la ta 30. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 22..7766--7777..  
Bar ka sy ku roń skie 

z oża glo wa niem ga flo wym 
w miej sco wo ściach 

El chwer der (do 1938 r. 
Ne mo nien) i Gil ge

(uj ścia ra mion Nie mna), 
prze łom lat 30. i 40. XX w. 

(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 22..7788--7799.. Wim pel z miej sco wo ści Gil ge (uj ście ra mie nia Nie mna) 
oraz Sar kau (na sa da Mie rzei Ku roń skiej), z prze ło mu lat 30. i 40. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ostr preus sen.de)

RRyyss.. 22..8800--9955..  Współ cze sne przy kła dy wim pli ku roń skich 
(au tor: Urlich If fland)
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In ny mi, rów nie spe cy ficz ny mi dla tych akwe nów jed nost ka mi by ły tzw. lo my (niem. Lom men),
drew nia ne, pła sko den ne, jed no - lub dwu masz to we „okrę ty” ka bo ta żo we (te dru gie zwa ne też ga le -
asa mi), ma ją ce do 20 m dłu go ści i 6-7 m sze ro ko ści, wy róż nia ją ce się ru fą z cha rak te ry stycz ny mi
okien ka mi. 

Te z ko lei ło dzie pły wa ły nie tyl ko po za le wach, Mo rzu
Bał tyc kim (a na wet Mo rzu Pół noc nym), ale rów nież
po oko licz nych rze kach, ka na łach nad wi ślań skich i nad -
nie mień skich oraz Ka na le Obe rlandz kim i je zio rach Obe -
rlan du (Ma zur Za chod nich), przy czym w tym ostat nim
przy pad ku mu sia ły być one z ko niecz no ści mniej sze ga -
ba ry to wo, z uwa gi na ogra ni cze nia pa ra me tro we śluz
i wóz ków po chyl ni. 

Do mi nu ją cym pro du cen tem lom (od po ło wy XIX wie ku) by ło Tolk mic ko nad Za le wem Wi śla nym,
przede wszyst kim zaś po wsta ła w 1863 ro ku stocz nia Got t frie da Mo der sitz ki (póź niej je go sy na He in -
ri cha). Co oczy wi ste, stocz ni i za kła dów szkut ni czych nad obo ma za le wa mi i uj ścia mi do nich rzek by -
ło nad zwy czaj wie le.

Je śli we wcze snym śre dnio wie czu w miej scu dzi siej szej Mie rzei Wi śla nej wy stę po wał łań cuch wysp
i wy se pek, to w póź nym śre dnio wie czu nie mal ca ła mie rze ja sta no wi ła już zwar ty od ci nek lą du, od -
ci na ją cy Za lew Wi śla ny od peł ne go mo rza, tak więc na je go wo dy moż na by ło się do stać je dy nie uj -
ściem Wi sły i No ga tem. Ist niał też wcze śniej prze smyk na wy so ko ści zam ku krzy żac kie go w Bal dze,

RRyyss.. 22..9966--9977..  
Bar ka sy z oża glo wa niem re jo wym 
(wim ple oraz su szą ce się sie ci) 
w Kry ni cy Mor skiej (niem. Kahl berg; 
obec nie pol ska część Mie rzei Wi śla nej),
la ta 20. XX w., oraz bar ka sy ga flo we 
w Pri mor sku (niem. Fi sch hau sen; 
pół noc na, obec nie ro syj ska za to ka 
Za le wu Wi śla ne go), la ta 30. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 22..9988.. Lo my w Pi la wie, po czą tek XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 22..9999--110000..
Stocz nia w Tolk mic ku, 
ok. 1917 r. oraz lo my 
w Ka dy nach, la ta 30. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 22..110011--110022..
Stocz nia rzecz na w La biau 
(po mię dzy Dej mą i Wiel kim 
Prze ko pem Fry de ry ka) 
oraz stocz nia ry bac ka w Nid den 
(Mie rze ja Ku roń ska), la ta 30. XX w.
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)
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le żą ce go na pra wym brze gu Za le wu, na pół noc od Bra nie wa. To się jed nak zmie ni ło, dla te go też tak
waż na dla lo sów woj ny trzy na sto let niej by ła bi twa w dniu 15 wrze śnia 1463 ro ku, w któ rej flo ta
pod do wódz twem wiel kie go mi strza LLuu  ddwwii  ggaa  vvoonn  EErr  lliicchh  sshhaauu  ssee  nnaa zo sta ła roz gro mio na przez gdań -
sko -el blą ską flo tę ka per ską Związ ku Pru skie go. Prze gra na w kon se kwen cji od cię ła krzy żac ką sto li cę
w Kró lew cu od do staw i za opa trze nia trans por tem wod nym z Za cho du. 

MMiiee  rrzzee  jjaa  WWii  śśllaa  nnaa jest (po dob nie jak Hel ska i Ku roń ska) piasz czy stą wy dmą, o wy so ko ści do oko -
ło 30 m n.p.m. Dzi siej sza Cie śni na Pi law ska po wsta ła w wy ni ku prze rwa nia mie rzei przez sztorm
w 1479 ro ku, a ko lej ny wiel ki sztorm we wrze śniu 1510 ro ku ten stan rze czy utrwa lił. 

Zgod nie z opi sem w Słow ni ku geo gra ficz nym...10, pod ha słem Nie rze ja Świe ża czy ta my: „alias Fry -
ska, niem. Fri sche Neh rung (…). Co do na zwy to za miast Mie rze ja trze ba pi sać Nie rze ja, gdyż wy raz
ten po cho dzi od nie rzch nąć się, we wiel ko pol skiem ikrzyć się; jest to pro win cy ona lizm po mor ski,
gdzie in dziej nie zna ny. Lecz ta na zwa po mor ska jest bar dzo sto sow na, bo ry by w cza sie ikrze nia wy -
cho dzą na wierz wo dy. W mo wie Po mo rzan prze cho wał się oprócz te go jesz cze wy raz nie rzch, ty le
co wierzch, czy li po wierzch nia. Nie rze ja zna czy więc ty le, co skra wek lą du, któ ry się wy nu rzył
z pod wo dy (…) 

Kształt Nie żei Świe żej na wet w hi sto rycz nym już cza sie znacz nie się zmie nił. Się ga ła ona daw niej
da le ko na wschód poza dzi siej szą pi ław ską cie śni nę (Pil lau er Tief) aż do cie śni ny pod Loch sta edt,
któ ra do pie ro mię dzy r. 1311-1395 uległa za mu leniu. Dzi siej sza cie śni na pi ław ska po wsta ła do pie ro
w ro ku 1510 (...) Ist nia ła jesz cze na prze ciw Bal gi cie śni na baldz ka, ale i ta z cza sem się za piasz czy ła.
Trze ba jed nak wie dzieć, że do tych zmian przy czy nia ła się i rę ka ludz ka. Ry wa li zu ją cy z Kró lew cem
gdańsz cza nie nie raz umyśl nie w tych cie śni nach za ta pia li okrę ty, by spo wo do wać za mu le nie otwo -
rów.”.

PPoodd  ssuu  mmoo  wwuu  jjąącc
Moż li wość że glu gi z Za le wu Wi śla ne go na otwar ty Bał tyk by ła przez stu le cia pro ble mem nie tyl ko

na tu ry tech nicz nej, ale sta no wi ła ele ment gry po li tycz nej i han dlo wo -go spo dar czej. W naj now szych
cza sach, co naj mniej od po cząt ku lat 90. XX wie ku to czy się spór
pol sko -ro syj ski o „swo bo dę że glu gi” na Za le wie Wi śla nym
i przez Cie śni nę Pi law ską. W kon se kwen cji po stu lu je się prze -
ko pa nie Mie rzei Wi śla nej po stro nie pol skiej, aby uła twić do stęp
do por tu w El blą gu i por tów nadza le wo wych od stro ny Za to ki
Gdań skiej. W przy pad ku re ali za cji prze ko pu, nie bę dzie to nic
no we go ani nad zwy czaj ne go. W cią gu swej dłu giej hi sto rii, Mie -
rze ja Wi śla na na prze mian sta no wi ła jed no li ty przy lą dek, bądź
ciąg wysp prze dzie la nych cie śni na mi. Ja ko cie ka wost kę po daj -

RRyyss.. 22..110033--110044..  
Ob raz „Bi twa na Za to ce Świe żej 1463” 
Hen ry ka Ba ra now skie go oraz ry ci na 
„Wi dok Bal gi od stro ny Za le wu Wi śla ne go9”

RRyyss.. 22..110055..
Frag ment „Ży cia Olsz tyń skie go” (mu ta cja „Ży cia War sza wy”) 
z 28 stycz nia 1958 r. – przed wy bo ra mi do Rad Na ro do wych w dniu 2 lu te go 1958 r.

9 Ch. Hartknoch: Alt- und Neues Preussen Oder Preussischer Historien, Zwey Theile. Königsberg, 1684, s. 382.
10 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom VII z 1886 r., s. 110.
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my, że po stu la ty prze ko pa nia Mie rzei Wi śla nej ja ko jed ni
z pierw szych (po drugiej woj nie świa to wej) nie ty le zgła -
sza li el blą ża nie, co miesz kań cy prze ciw le głe go krań ca
Ka na łu Ostródz ko -El blą skie go.

ŻŻEE  GGLLUU  GGAA  TTUU  RRYY  SSTTYYCCZZ  NNAA

O ile że glu ga to wa ro wa (w tym wy pra wy „wo jen ne” i „ko lo ni za cyj ne”) by ła upra wia na na wschod -
nio pru skim śród lą dziu od za mierz chłej prze szło ści, o ty le trud no jed no znacz nie oce nić, kie dy roz po -
czę ła się na tych te re nach że glu ga re kre acyj na i tu ry stycz na. Prze cież stat ki to wa ro we prze wo zi ły
na swo ich po kła dach rów nież pa sa że rów, nie za wsze po dró żu ją cych wy łącz nie w ce lach han dlo -
wych.

Mo że my więc co naj wy żej snuć przy pusz cze nia, ogra ni cza jąc się do po szu ki wa nia pierw szych ar -
ma to rów, któ rzy uru cha mia li re gu lar ne po łą cze nia ko mu ni ka cyj ne, trak tu jąc przy tym oka zjo nal ne rej -
sy i wy pra wy że glu go we kró lów i moż no wład ców je dy nie ja ko re gio nal ne cie ka wost ki. 

Nie wąt pli wie po cząt ki re gu lar nej że glu gi pa sa żer skiej na le ży wią zać z po ja wie niem się swe go cza su
no we go ro dza ju jed no stek pły wa ją cych, o na pę dzie nie za leż nym od si ły i kie run ku wia tru oraz wy sił ku
wio śla rzy – pa row ców. Pierw sze stat ki pa ro we po ja wi ły się w El blą gu już w koń cu lat 20. XIX wie ku,
a pierw sze te go ro dza ju re gu lar ne po łą cze nia po mię dzy El blą giem (Kry ni cą Mor ską) i Kró lew cem uru -
cho mio no na po cząt ku lat 40. XIX wie ku. W 1849 ro ku zwo do wa no w el blą skiej stocz ni Mi cha ela Mit -
zlaf fa pa ro wiec o na zwie „Ja mes Watt”. By ła to pierw sza te go ty pu jed nost ka pły wa ją ca wy ko na na
cał ko wi cie w Pru sach, pły wa ją ca po wschod nio pru skim śród lą dziu i mor skich akwe nach przy brzeż -
nych.

Za pew ne więk szość ów cze snych pa sa że rów od by wa ła rej sy w in te re sach, służ bo wo lub w ce lu
od wie dzin, jed nak roz po czy na ła się rów nież rej so wa tu ry sty ka. Sko ro pa row ce pły wa ły po Za le wie
Wi śla nym, do pły wa ły już do Kró lew ca i El blą ga, oczy wi stym jest, że pły wa ły tak że po Wi śle, No ga cie
i Pre go le, a tak że po rzecz nych ra mio nach Nie mna i Za le wie Ku roń skim. W la tach 50. XIX wie ku
pierw sze pa row ce po ja wi ły się na szla kach Wiel kich Je zior Ma zur skich oraz Ka na łu Obe rlandz kie go
(El blą sko -Iław sko -Ostródz kie go). Prze łom XIX i XX wie ku to po wsta nie to wa rzystw i spół ek że glu go -
wych, re ali zu ją cych prze wo zy tu ry stycz ne we współ cze snym ro zu mie niu te go zja wi ska. 

Za po znaj my się za tem z opi sem tu ry stycz nej że glu gi pa sa żer skiej przy brze gach War mii, in te re su -
ją cym z te go choć by po wo du, że wy brze że „mor skie” tej kra iny by ło sto sun ko wo zni ko me. Jak opi -

RRyyss.. 22..110066..  
Bocz no ko ło wy pa ro wiec sa lo no wy „Cranz” na przy sta ni opo dal 
Za le wu Ku roń skie go, ko niec XIX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 22..110077.. Pa ro wiec „Con dor” w cza sie rej su po Nie mnie na wy so ko ści Tyl ży, po czą tek XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)
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sy wał Mie czy sław Or ło wicz w Ilu stro wa nym prze wod ni ku po Ma zu rach Pru skich i War mii11: „In ny cha -
rak ter ma ją wy ciecz ki z From bor ka ło dzią lub pa row cem po mo rzu. From bork nie le ży nad wła ści -
wym mo rzem, ale nad płyt ką i sze ro ką Świe żą Za to ką (Fri sches Haff), zwa ną też Fryj ską. Ma ona 860
km2 po wierzch ni (z cze go do War mii na le ży tyl ko nie znacz na część 45 km2), 65 km dług., 9-22 km szer.
Głę bo ki jest za le d wie 3-5 m, tak że więk sze okrę ty nie mo gą tu wpły wać, a dla ko mu ni ka cji wod nej
z Kró lew cem zbu do wa no ka nał. (…). 

Brzeg mor ski na le żą cy do War mii cią gnie się
na prze strze ni 15 km. Są to prze waż nie pła skie nad -
brzeż ne łą ki. La tar nie mor skie znaj du ją się tu dwie
przy uj ściu Pa sar ji (rze ka Pa słę ka – przyp. C. W.) oraz
we From bor ku. Port znacz niej szy ma tyl ko Bruns ber -
ga (Bra nie wo – przyp. C. W.) i From bork. Kur su ją
stąd pa row ce oso bo we, a w szcze gól no ści z From -
bor ka do El blą ga (3½ go dzin), przy czym prze sia da -
jąc się w Tolk mic ku moż na się do stać do po ło żo nych
na mie rzei Świe żej (Mie rze ja Wi śla na – przyp. C. W.)
let nisk nad mor skich w Lip nie i Kahl ber gu (Kry ni ca
Mor ska – przyp. C. W.), zaś z Bruns ber gi do Pol ski
na mie rzei (Hel ska – przyp. C. W.) oraz do Kró lew ca
(5 godz.).

Wy ciecz ka ło dzią (1 godz.) do po ło żo ne go 5 km na za chód, tuż za gra ni cą War mii ŚŚwwiięę  ttee  ggoo  KKaa  --
mmiiee  nniiaa. Jest to le żą cy w mo rzu nie da le ko brze gu okrą gły blok ró żo we go gra ni tu o śred ni cy 3 m, wy -
sta ją cy 1 m po nad wo dę i ty leż za nu rzo ny w wo dę, cel wy cie czek miesz kań ców oko licz nych miast.
Głaz ten ota cza ją licz ne le gen dy.”. 

W ślad za roz wo jem że glu gi pa row co wej, po ja wia niem się pro fe sjo nal nych to wa rzystw i spół ek 
że glu go wych, uru cha mia ją cych re gu lar ne po łą cze nia i rej sy tu ry stycz ne, po wsta wa niem przy sta ni,
ho te li i pen sjo na tów – na stę po wał ży wio ło wy wręcz roz wój jach tin gu oraz po zo sta łych spor tów wod -

nych, sku pia ją cych mi ło śni ków
kra jo znaw stwa, spor tu, tu ry sty ki
i re kre acji w licz nych klu bach 
że glar skich, wio ślar skich i ka ja ko -
wych.

RRyyss.. 22..110088--110099.. Port w Bra nie wie, po czą tek XX w. oraz port 
we From bor ku, la ta 20. XX w.
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 22..111100..  Świę ty Ka mień u brze gów Za le wu Wi śla ne go 
(www.pa ro wo zow nia wolsz tyn.pl)

RRyyss.. 22..111111..  
Pa ra da jach tów klu bo wych 
na Nie mnie w Tyl ży, la ta 30. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

11 M. Orłowicz: Ilustrowany przewodnik... Op. cit., s. 292-294.
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DDŁŁUU  GGIIEE  II MMRROOŹŹ  NNEE  ZZII  MMYY

Wia do mym jest, że Pru sy Wschod nie ce cho wa ły dłu gie i mroź ne zi my. Czy za tem han del i śród lą -
do wa że glu ga za mie ra ły rok rocz nie na kil ka mie się cy? Po czę ści tak, choć nie do koń ca. 

Oko licz ni miesz kań cy, jak przy kła do wo ry ba cy
znad obu za le wów, mroź ne zi mo we dni nie tyl ko
po żyt ko wa li na rzeź bie nie i zdo bie nie wim pli, czy
ro bie nie sie ci i wię cie rzy. Zgod nie z opi sem Mie -
rzei Wi śla nej w Słow ni ku geo gra ficz nym12: „Jak
daw niej tak i dziś kwit nie tu ry bo łów stwo, któ re
jest tak że wy dzier ża wio ne; ry by wy wo żą la tem
w becz kach wo dą na peł nio nych do Gdań ska, zi -
mą zaś prze pra wia ją się ry ba cy na łyż wach przez
za to kę, cią gnąc za so bą lek kie czół na z ry ba mi,
czę sto do Tolk mic ka, ztąd ja dą na ję ty mi pod wo -
da mi na targ do El blą ga, wie czo rem zaś wra ca ją
na Gdańsk do do mu.”.

Na za mar z nię tych akwe nach Prus Wschod nich
wi dy wa no więc ło dzie i ry ba ków na łyż wach, co

za pew ne wią za ło się z tra dy cja mi osad ni ków ho len der skich, a od po cząt ków XX wie ku roz wi jać się
za czę ło na tych te re nach że glar stwo lo do we, w po sta ci spor tu bo je ro we go (niem. Eis se geln)13.

Sport bo je ro wy do sko na le za do mo wił się na je zio rach ma zur skich. „Dzię ki zna ko mi tym wa run kom kli -
ma tycz nym w zi mie, je zio ro Świę caj ty by ło rów nież ide al nym miej scem do roz wo ju spor tów zi mo wych14.
Na wzgó rzu nie opo dal Jägerhöhe zbu do wa no skocz nię nar ciar ską Ma su ren -Schan ze. Jed nak szcze gól -
ny roz głos zdo by ły re ga ty bo je ro we roz gry wa ne tu co ro ku, naj czę ściej pod ko niec mar ca. Ścią ga ły one
z ca łych Nie miec tak wie lu wi dzów, że ko lej uru cha mia ła dla nich spe cjal ne po cią gi. Pocz ta re kla mo wa -
ła za wo dy na oko licz no ścio wym stem plu (…) W 1929 i 1930 r. dom wcza so wy Jägerhöhe go ścił uczest -
ni ków I i II Nie miec kie go Ty go dnia Bo je rów, w ra mach któ re go ro ze gra ne by ły mi strzo stwa Nie miec

w tej dys cy pli nie spor tu. Od te go cza su re gu lar nie od by -
wa ły się tu kra jo we i mię dzy na ro do we im pre zy ran gi mi -
strzow skiej (w tym mi strzo stwa Eu ro py). Wie lo krot nym
mi strzem Nie miec i mi strzem Eu ro py z 1935 r. był Georg
Tep per z Ogo nek15. 4 ra zy mi strzo stwo Nie miec w jach cie
o pow. ża gla 20 m2 zdo był Erich Schulz z Gi życ ka.”.

RRyyss.. 22..111122.. Pru sy, re ga ty bo je ro we na je zio rze 
Müggel see pod Ber li nem, 1892 r. 

(źró dło: Deut sche Il lu strir te Ze itung, nr 21, Ber lin 1892)

RRyyss.. 22..111155..
Flo tyl la bo je rów na je zio rze Mam ry, la ta 30. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 22..111133--111144.. Sa nie lo do we w Na rmeln (Za lew Wi śla ny) oraz w Ta we (Za lew Ku roń ski), la ta 30. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

12 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa.... Op. cit., Tom VII z 1886 r., s. 111.
13 Pierw sze, prze róż nej kon struk cji śli zgi lo do we, słu żą ce trans por to wi to wa rów i lu dzi, po ja wia ły się w Ni der lan dach już na po cząt ku XVII wie ku. Pod ko niec XVIII wie ku bo je ry za go ści ły w Ame ry ce Pół noc nej, wła śnie za spra wą ho -
len der skich emi gran tów. Tam też, nad rze ką Hud son, oko ło 1790 ro ku, skon stru owa no pierw szy bo jer słu żą cy re kre acji. Ame ry ce za wdzię cza się obec nie naj po pu lar niej szą, po cho dzą cą z zi my 1936/37 kla sę bo je ro wą „DN” (bo jer jed -
no oso bo wy), któ rej na zwa jest skró tem ga ze ty „De tro it News”, a któ re to wy daw nic two ogło si ło kon kurs na no wy typ jed nost ki. W Eu ro pie że glar stwo lo do we by ło nie zwy kle po pu lar ne w kra jach nad bał tyc kich (obec na Li twa, Ło twa
i Es to nia), w Ro sji, Ho lan dii, Au strii, Pol sce i Niem czech, w tym przede wszyst kim w Pru sach. W 1928 ro ku zo sta ła za ło żo na Eu ro pej ska Unia Że glar stwa Lo do we go, a do mi nu ją cym ty pem bo je ra był es toń ski „Mo no typ XV” (bo jer dwu -
oso bo wy), z 1931 ro ku. 
14 W. Ku jaw ski: Mam ry Szlak Wod ny/Ein Was ser weg. QMK, Olsz tyn 2008, s. 166-168.
15 Współ cze śnie mi strzo wie świa ta w kla sie DN wy wo dzą się z Mrą go wa, Mi ko ła jek i Olsz ty na.



Każ dej sro giej, wschod nio pru skiej zi my, swo ją cięż ką, mo zol ną i nie bez piecz ną pra cę mu sia ły też
wy ko ny wać na za le wo wych akwe nach i uj ściach rzek lo do ła ma cze, by wschod nio pru skie por ty mo -
gły bez prze rwy peł nić swą stra te gicz ną ro lę...

RRyyss.. 22..111166.. Lo do ła ma cze w ak cji na Gil ge i Nie mnie, la ta 30. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)
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III. KANAŁY KRÓLEWIECKIE I NADNIEMEŃSKIE

33..11..  PPrrzzee  kkoo  ppyy  FFrryy  ddee  rryy  kkaa: MMaa  łłyy  PPrrzzee  kkoopp  FFrryy  ddee  rryy  kkaa (niem. Kle in Frie drichs gra ben, ros. Ne mo nin -
skij Ka nał) i WWiieell  kkii  PPrrzzee  kkoopp  FFrryy  ddee  rryy  kkaa (niem. Gross Frie drichs gra ben, ros. Po les skij Ka nał) 

Prze ko py Fry de ry ka mia ły na ce lu łą cze nie dwóch wiel kich sys te mów śród lą do wych dróg wod nych
– Nie mna i Pre go ły – a w kon se kwen cji Za le wu Ku roń skie go z Za le wem Wi śla nym. Na tu ral nym jest,
że z punk tu wi dze nia ów cze snych funk cji trans por to wych łą czy ły one pół noc ne te re ny Prus Wschod -
nich (oraz Li twę) ze sto li cą kra ju – Kró lew cem. Sa me prze ko py rów nież sta no wi ły swo isty sys tem,
któ re go głów ny mi ele men ta mi skła do wy mi by ły: tzw. Ma ły Prze kop Fry de ry ka, Wiel ki Prze kop Fry de -
ry ka oraz Ka nał Sec ken bur ski.

Rze ka Pre go ła wpa da do Za le wu Wi śla ne go, jed nak w mie ście Gwar diejsk (niem. Ta piau, pol. Ta -
pia wa) od cho dzi pro sto pa dle, w kie run ku pół noc nym, pra we ra mię Pre go ły – rze ka DDeejj  mmaa (niem. De -
ime), któ ra znaj du je uj ście w Za le wie Ku roń skim.

Pra ce re gu la cyj ne i rzecz ne prze ko py w ce lu udroż nie nia w tym miej scu szla ku wod ne go pro wa dzi li
Krzy ża cy już w XIII wie ku (!) oraz mię dzy in ny mi w la tach 1395-1405, z ini cja ty wy wiel kie go mi strza 

KKoonn  rraa  ddaa  vvoonn  JJuunn  ggiinn  ggeennaa1 (swe go cza -
su kom tu ra do mo we go w Ostró dzie,
czy li nad Drwę cą). Za tem już w śre dnio -
wie czu moż li wa by ła że glu ga po mię dzy
por ta mi nad nie meń ski mi i Kró lew cem,
jed nak ko niecz nym by ło po ko na nie czę -
ści dro gi po zdra dli wych mor skich wo -
dach Za le wu Ku roń skie go.

RRyyss.. 33..11--22..
Ta piau, wy pływ rze ki Dej ma z Pre go ły, po czą tek oraz la ta 30. XX w. 

(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 33..33--44.. Plan sy tu acyj ny mia sta Ta piau
na ma pie z 1922 r. (w pra wo od pły wa ją ca
Dej ma) oraz współ cze sny wi dok od stro ny 

sta re go mia sta (w le wo od pły wa ją ca Dej ma)

RRyyss.. 33..55.. Ka na ły Fry de ry ka (ko lor czer wo ny)
na Ma pie Ce sar stwa Nie miec kie go z 1790 r.

1 J. Voigt: Geschichte Preussens, von den altesten Zeiten. Königsberg 1834, s. 393; F.W. Schubert: Handbuch der Allgemeinen Staatskunde des Preussischen Staats. Königsberg 1846, s. 280.
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Przy czy na po bu do wa nia prze ko pów Fry de ry ka by ła pro sta. Aby za ra dzić że glu go wym nie do god -
no ściom, Pru sa cy po sta no wi li wy bu do wać śród lą do wy łącz nik po mię dzy rze ką De imą (pra we ra mię
Pre go ły) i rze ką Gil ge (le we ra mię del ty Nie mna). Pod ha słem LLaa  bbiiaa  wwaa w Słow ni ku geo gra ficz nym Kró -
le stwa Pol skie go czy ta my2: „... po nie waż ta za to ka (Ku roń ska – przyp. C. W.) jest bar dzo miał ka (płyt -
ka – przyp. C. W.) i burz li wa, dla te go prze pro wa dzo no z Dej my aż do Gil gi spław ny 18 ki lo me trów
dłu gi ka nał, któ ry WWiieell  kkiimm  FFrryy  ddee  rryy  kkooww  sskkiimm  pprrzzee  kkoo  ppeemm na zy wa ją (Gr. Frie drichs -Gra ben).”. Pra ce
in ży nie ryj ne roz po czę to za pa no wa nia księ cia pru skie go i elek to ra bran den bur skie go FFrryy  ddee  rryy  kkaa  WWiill  --
hheell  mmaa II, stąd też za pew ne na zwa ca łe go sys te mu. Pierw szy ka nał za pro jek to wał3 w la tach 1669-1671
oraz pod pi sał umo wę na je go wy ko na nie PPhhii  lliipp  ddee  CChhiiee  ssee, bu dow ni czy for ty fi ka cji, szam be lan i kwa -
ter mistrz ge ne ral ny elek to ra Fry de ry ka. Miał on wy ko nać ro bo ty na wła sny koszt, w za mian za moż -
li wość po bie ra nia wszel kich opłat na ka na le przez 14 lat (póź niej po po ło wie dzie ląc się z wład cą)4.
Jed nak już w 1673 ro ku de la Chie za zmarł, a dal sze pra ce przy go to waw cze i wy ko naw cze nad zo ro -
wa ła je go żo na KKaa  tthhaa  rrii  nnaa LLuu  iissee. Kie row nic two ro bót i nad zór ogól no bu dow la ny spra wo wał bur gra -
bia JJoo  hhaannnn  SSttaa  wwiinn  sskkyy  z Kuc ker ne ese (ros. Ja sno je, nad Nie mnem).

Pierw szy od ci nek prze ko pów, zwa ny póź niej MMaa  łłyymm  PPrrzzee  kkoo  ppeemm  FFrryy  ddee  rryy  kkaa, zo stał wy ko na ny w cią -
gu 8 lat, po mię dzy ro kiem 1675 i 1683. Głów ny frag ment tej dro gi wod nej li czył so bie bli sko 6 km 
dłu go ści. Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go „ma łe go” ka na łu (odej ście od rze ki 
Gil ge w Sec ken bur gu) to: 55º 03’ 52” sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 22’ 38” dłu go ści wschod niej EE, 
na to miast punk tu koń co we go ka na łu (współ cze sny styk z rze ką Ne mo nien) to: 54º 59’ 06” NN
i 21º 20’ 40” EE. 

Po cząt ko wo ka nał miał 30 stóp (9,3 m) sze ro ko ści oraz le -
d wie 3 sto py (0,9 m) głę bo ko ści, jed nak sil ny nurt rze ki Gil ge
spra wił, że wkrót ce miał bli sko 70 stóp sze ro ko ści (21 m) oraz
po nad 6 stóp (1,8 m) głę bo ko ści, tak że na wet na zy wa no go
SScchhnneell  llee  KKaa  nnaall6 (pol. „szyb ki ka nał” – przyp. C. W.).

Po wy bu do wa niu w la tach 30. XIX wie -
ku ka na łu Sec ken bur skie go, bez po śred nie
po łą cze nie z rze ką Gil ge zo sta ło od cię te
ziem nym wa łem.

RRyyss.. 33..66--77.. Ka tha ri na Lu ise de Chie ze (von Wald burg)5

i Wol fgang Truch sess von Wald burg

RRyyss.. 33..88..  
Kle in Fre drichs gra ben
(Ma ły Prze kop) 
na ma pie z 1893 r.

RRyyss.. 33..99.. Wi dok z wa łu na rze kę Gil ge (ros. Ma tro sow ka) – daw ny po czą tek Ma łe go Prze ko pu

2 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom V z 1884 r., s. 50.
3 Należy mieć na uwadze, że projekt połączenia kanałami Wielkich Jezior Mazurskich oraz rzek Pregoły, Dejmy i Niemna opracował w 1667 roku Józef Narowicz-Naroński (ok. 1610-1678), inżynier, geodeta, kartograf 
i architekt elektora Fryderyka Wilhelma – polski arianin, skazany wraz z innymi braćmi polskimi przez Sejm w 1658 roku na banicję. 
4 H. Berghaus: Annalen der Erd-,Völker- und Staatenkunde. Berlin 1835, s. 153-159.
5 Katharina (Catharine) von Rautter – na jej cześć Philip de Chiese wybudował posiadłość dworską Rautenburg. Wdowa Katharina poślubiła w 1679 roku generała Wolfganga Ch.S. Truchsess zu Waldburg. Wolfgang von
Waldburg walczył m.in. w 1683 r. z Turkami. Sąsiadujące ze sobą majątki Waldburg i Rautenburg znajdowały się naprzeciwko Seckenburga, na przeciwległym, prawym brzegu rzeki Gilge. 
6 F.E. Keller: Der Preussische Staat. Ein Handbuch der Vaterlandskunde. Minden 1864, s. 184.



81

We dług opi su ze Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie go i in nych kra jów sło wiań skich7, pod ha -
słem NNiiee  mmeenn: „Daw niej sza Gil ga by ła za nie bez piecz ną dla że glu gi, dla te go wy ko pa no w la tach 1614-
1616 pprroo  ssttyy  kkaa  nnaałł, nnoo  wwąą  GGiill  ggęę, sta rą zaś za ta mo wa no. Ta no wa Gil ga po łą czo na jest z rze ką
Ne mo nien (któ ra wpa da do po łu dnio wej czę ści za to ki Ku roń skiej) przez ka nał sec ken bur ski i przez
t. z. w. „Kle ine Frie drich ska nal” czy li „GGrree  iittuu  sscchhkk” wy ko pa ny 1689 r., 78 stóp sze ro ki, 9 stóp głę bo ki,
któ ry cią gnie się od Pe tric ken do Sec ken burg, a po ukoń cze niu jed nak w 1833 r. ka na łu sec ken bur -
skie go zo stał za ta mo wa ny. 

Nie mo nien zaś jest po łą czo na z De imą przez ka nał t. z. w. „Gros se Frie drichs gra ben” (wy ko pa ny
w la tach 1689-1697), 2 ½ mi li dłu gi (21 km – przyp. C. W.), 50 stóp sze ro ki, 9 stóp głę bo ki”. Cza sy
świet no ści miej sco wo ści Sec ken burg (ros. Za po vied no je, w ob wo dzie ka li nin gradz kim) daw no mi nę -
ły. Obec nie jej obec ny wi dok ro bi przy gnę bia ją ce wra że nie…

RRyyss.. 33..1122--1133..  
Po czą tek Ma łe go Prze ko pu w Sec ken bur gu 

na pocz tów ce z po cząt ków XX w. oraz 
to sa mo miej sce po 100 la tach, w 2013 r.

RRyyss.. 33..1144--1155..  Współ cze sne cen trum Sec ken bur ga w kwiet niu 2013 r.
oraz wi dok na Sec ken burg od stro ny rze ki Gil ge, w kwiet niu 2011 r.

RRyyss.. 33..1100--1111..  
Po cząt ko wy bieg Ma łe go Prze ko pu 

w Sec ken bur gu w cza sach pierwszej woj ny świa to wej
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de) oraz 

współ cze sny wi dok po cząt ku to ru wod ne go

7 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom VII z 1886 r., s. 85. Pomylone daty budowy Wielkiego i Małego Przekopu.
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Dru gi od ci nek prze ko pów, zwa ny póź niej WWiieell  kkiimm
PPrrzzee  kkoo  ppeemm  FFrryy  ddee  rryy  kkaa, zo stał wy ko na ny rów nież
w cią gu 8 lat, po mię dzy ro kiem 1689 i 1697. Ca ła 
dro ga wod na li czy ła so bie bli sko 19 km dłu go ści. 
Bu do wę roz po czę to po śmier ci Wiel kie go Elek to ra
Fry de ry ka 11 lip ca 1689 ro ku, a więc w dniu 32. uro -
dzin8 je go na stęp cy, póź niej sze go kró la Prus FFrryy  ddee  rryy  --
kkaa II. W ro ku otwar cia (1697) no wy ka nał otrzy mał
na zwę Frie drichs gra ben – dla uczcze nia pa nu ją ce go
wład cy, choć mo że syn chciał w tym przy pad ku
uczcić pa mięć swe go oj ca... 

Ka nał zo stał prze bu do wa ny w 1724 ro ku, a na -
stęp nie roz bu do wa ny w la tach 1732-1748 oraz 1823-
1827.

Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go „wiel kie go” ka na łu (odej ście od rze ki Ne mo -
nien) to: 54º 58’ 49” NN i 21º 17’ 17” EE, na to miast punk tu koń co we go ka na łu (styk z rze ką Dej mą
w Po les sku) to: 54º 51’ 55” sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 06’ 50” dłu go ści wschod niej EE.

RRyyss.. 33..1166--1177..
Że glu ga na Ma łym Prze ko pie w Sec ken bur gu, la ta 30. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

RRyyss.. 33..1188.. Rze ka Dej ma wpa da ją ca do Za le wu Ku roń skie go oraz Wiel ki Prze kop Fry de ry ka łą czą cy się z Dej mą 
w mie ście La biau (ros. Po lessk, pol. La bia wa), na ma pie WIG z 1932 r.

8 W literaturze (zwłaszcza z przełomu XVIII i XIX w.) podawany jest też przedział roczny 1688-1696, tak więc byłby to dzień 31. urodzin.
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„Choć sys te ma tycz ne pra ce re gu la cyj ne nad Nie mnem roz po czę to dość po źno, gdyż do pie ro oko -
ło r. 1840, jed nak i przed tem, bo już od wie ku XVII., czy nio no wie le za bie gów, aby pod nieść że glow -
ność rze ki. Zwłasz cza nie ma ło kło po tów spra wia ła sta le Gil ge. Mię dzy in ne mi w la tach 1833-1835,
od cię to od niej i po sta wio no po za na wia sem głów nych szla ków wod nych t. zn. Ma ły Ka nał Fry dry -
chow ski (D. Kle ine Frie drich gra ben), a to ze wzglę du na cią głe za ba gnia nie tam tej szej oko li cy.”.

Przy tocz my w tym miej scu opis Sta ni sła wa Sro kow skie go, au to ra Dróg że glow nych w Pru siech
Wschod nich9, któ ry oma wia ne szla ki wod ne okre śla ja ko MMaa  łłyy  KKaa  nnaałł  FFrryy  ddrryy  cchhooww  sskkii oraz WWiieell  kkii  KKaa  nnaałł
FFrryy  ddrryy  cchhooww  sskkii: „Gil ge ma prze waż nie kie ru nek po łu dnio wo -za chod ni i pra wie na ca łej prze strze -
ni 43 km pły nie obec nie nie wła snem ko ry tem, lecz stucz nem. Po ni żej Sec ken bur ga (ros. Za po wied -
no je – przyp. C. W.) od głów nej stru gi od dzie la się ra mię Ta wel le (obec nie To war na ja w ob wo dzie
ka li nin gradz kim – przyp. C. W.).”.

RRyyss.. 33..1199--2200.. By ły most zwo dzo ny nad Dej mą w Po les sku 
(niem. Ad ler Brücke) oraz wi dok z mo stu na wlot 
Wiel kie go Prze ko pu Fry de ry ka (ros. Po les skij Ka nał)

RRyyss.. 33..2211--2244.. Port i wod ny targ ryb ny w La biau 
w 2. i 3. de ka dzie XX w. 

(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de) oraz 
ten sam port w Po les sku współ cze śnie 

9 S. Srokowski: Drogi żeglowne w Prusiech Wschodnich... Op. cit., s. 6-7.
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Jesz cze in ne pol skie na zwy „ka na łów fry dry chow skich” od naj dzie my po nad to w Słow ni ku10 pod ha -
słem KKuu  rroońń  sskkaa  mmiiee  rrzzee  jjaa: „FFrryy  ddee  rryy  kkooww  sskkaa  wwiieell  kkaa  pprrzzee  kkoo  ppaa, (Der gr. Frie drichs gra ben) łą czy Dej mę z Ne -
mo ni nem; GGrreejj  ttuusszz  kkaa, czy li mmaa  łłaa  pprrzzee  kkoo  ppaa  FFrryy  ddee  rryy  kkooww  sskkaa (kl. Frie drichs gra ben) łą czy Nie mo nin z Li lią”. 

Na Wiel kim Prze ko pie Fry de ry ka (łącz nie z Ka na łem Sec ken bur skim), po dob nie jak na in nych pru -
skich dro gach wod nych, obo wią zy wa ły ści śle okre ślo ne prze pi sy po li cyj no -po rząd ko wo -że glu go we. Przy -
kła do wo jed ne z nich zo sta ły wpro wa dzo ne w lu tym 1851 ro ku11, ja ko kon ty nu acja prze pi sów z pierw szej
po ło wy XIX wie ku.

Stat ki nie mo gły mieć wię cej jak 24 sto py sze ro ko ści (7,4 m 
– przyp. C. W.). Tra twy i ich po wią za ne ze sta wy nie mo gły być
szer sze niż 20 stóp (6,2 m – przyp. C. W.) oraz nie mo gły prze kra -
czać 500 stóp (155 m) łącz nej dłu go ści. Mo sty mo gły być otwie -
ra ne w go dzi nach od 5 ra no do 8 wie czo rem, w okre sie od
1 ma ja do 1 paź dzier ni ka, a w po zo sta łym okre sie od 6 ra no do 8
wie czo rem. 

Opła ty za ko rzy sta nie z ka na ło wych prze ko pów po bie ra ło
pań stwo pru skie, al bo wiem dnia 29 sierp nia 1709 ro ku Frie -
drichs gra ben zo stał „upań stwo wio ny”, po wy ku pie niu go przez
kró la Fry de ry ka I z rąk pry wat nych, tj. ro dzi ny Truch sess von
Wald burg, za ce nę 60.000 ów cze snych ta la rów. 

Wiel ki Prze kop Fry de ry ka brał swój po czą tek w rze ce 
Ne mo nien. W Słow ni ku geo gra ficz nym Kró le stwa Pol skie go,
pod ha słem NNiiee  mmee  nnii  ccaa, do wia du je my się, że jest to rze ka
(niem. Ne mo nien): „Tu nad mie nia my, że przez Dej mę i kkaa  nnaałł
FFrryy  ddee  rryy  kkooww  sskkii rze ka ta stoi w związ ku z Pre glem, a przez ka -
nał Sec ken bur ski i Gi lią z Nie mnem. Miej sca mi ma do 40
stóp głę bo ko ści, a przy uj ściu prze szło 400 stóp sze ro ko ści
(...) Nie da le ko wsi (Nie me ni ca – przyp. C. W.) łą czy się tu
z rze ką wiel ki ka nał Fry dry chow ski z płd. stro ny, a z płn. Sec -
ken bur ski (Sec ken bur ger -Ka nal). Oko li ca ta rów na, bo ra mi
i łą ka mi po kry ta. W 1877 r. by ło tu 1252 miesz kań ców, ewan -
ge lic kich Li twi nów i Niem ców, trud nią cych się ry bo łów -
stwem, sa dze niem ja rzyn i zbie ra niem sia na...”12.

RRyyss.. 33..2255..  Współ cze sny wi dok Wiel kie go Prze ko pu Fry de ry ka (ros. Po les skij Ka nał)

RRyyss.. 33..2266.. Po cząt ko wy frag ment Re gu la mi nu z 1851 r.

RRyyss.. 33..2277.. Że glu ga śród lą do wa 
w po wie cie La biau, la ta 30. XX w. 

(www.Bil dar chiv -Ost preus sen.de)

10 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom IV z 1883 r., s. 931.
11 Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Gumbinnen, Nr 8, Gumbinnen 1851.
12 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom VII z 1886 r., s. 86.
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UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Rze ka Gil ge (ra mię Nie mna), od któ rej od cho dził Ma ły Prze kop Fry de ry ka, a z któ rą łą czył się, po -

przez Ka nał Sec ken bur ski, Wiel ki Prze kop Fry de ry ka, no si od koń ca drugiej woj ny świa to wej na zwę
MMaa  ttrroo  ssooww  kkaa. My lił by się jed nak ten, kto by są dził, że na zwa po cho dzi od ma ry na rzy (ros. ma tros) i po -
bli skie go mo rza. Otóż nie ja ki AAlleekk  ssaann  ddeerr  MMaa  ttrroo  ssooww (na zwi sko przy bra ne) zo stał po śmiert nie, w wie -
ku 19 lat wo jen nym Bo ha te rem Związ ku Ra dziec kie go – miał swo im cia łem za sło nić wy lot
nie miec kie go cięż kie go ka ra bi nu ma szy no we go, umoż li wia jąc na tar cie i ra tu jąc swo ich współ to wa -
rzy szy pod Psko wem. Le gen dę w ca łym ZSRR pro pa gan do wo wy ko rzy sty wa no i roz wi ja no, wzno -
sząc po mni ki, na zy wa jąc pla ce, uli ce i za kła dy pra cy – w tym oczy wi ście w ob wo dzie ka li nin gradz kim.

33..22..  KKaa  nnaałł  SSeecc  kkeenn  bbuurr  sskkii (niem. Sec ken bur ger Ka nal, ros. Pri mor skij Ka nał)

Ten szlak wod ny jest nie zwy kle waż ny i go dzien uwa gi nie tyl ko dla te go, że stał się cen tral nym
łącz ni kiem Nie mna i Pre go ły. Otóż w spo sób istot ny dla hi sto rii wschod nio pru skich dróg wod nych za -
pi sał się je go twór ca – GGeeoorrgg  JJaa  ccoobb  SSttee  eenn  kkee, przy szły bu dow ni czy ka na ło wych po chyl ni oraz Ka na -
łu Obe rlandz kie go (El blą skie go).

To wła śnie tu, w 1833 ro ku De ich bau in spek tor (kon tek sto wo: In spek tor ds. Gro bli i Wa łów) Ste -
en ke z El blą ga roz po czął pierw szą sa mo dziel ną, nad zo ro wa ną przez sie bie bu do wę tzw. KKaa  nnaa  łłuu  SSeecc  --
kkeenn  bbuurr  sskkiiee  ggoo, w po bli żu Za le wu Ku roń skie go. Ka nał ten po łą czył rze kę Gil ge (ros. Ma tro sow ka) z rze ką
Ne mo nien (ros. Ne mo nin), sta jąc się ko lej nym ele men tem tzw. Wiel kie go Prze ko pu Fry de ry ka (niem.
Gross Frie drichs gra ben, ros. Po les skij Ka nał), szla ku wod ne go idą ce go od koń ca XVII wie ku wzdłuż po -
łu dnio wo -wschod nich brze gów Za le wu Ku roń skie go. 

Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu (odej ście od rze ki Gil ge) to: 55º 01’ 21”
sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 18’ 08” dłu go ści wschod niej EE, na to miast punk tu koń co we go ka na łu
(styk z rze ką Ne mo nien) to: 54º 58’ 51” NN i 21º 17’ 19” EE.

Ka nał wziął swo ją na zwę od miej sco -
wo ści SSeecc  kkeenn  bbuurrgg, choć po wstał z ini cja -
ty wy wła ści cie la oko licz nych dóbr – gra fa
He in ri cha von Key ser lingk (po to mek ro -
dzi ny von Wald burg), ma ją ce go ro do wą
sie dzi bę w miej sco wo ści RRaauu  tteenn  bbuurrgg, le -
żą cej na prze ciw ko Sec ken bur ga, na dru -
gim brze gu rze ki Gil ge. Z jed nej stro ny
no wo bu do wa ny ka nał miał skra cać dro -
gę i słu żyć ce lom trans por to wym i han -

RRyyss.. 33..2288--2299.. Koł choz ry bac ki im. A. Ma tro so wa nad Ka na łem Po les skim i Za le wem Ku roń skim

RRyyss.. 33..3300.. Ka nał Sec ken bur ski 
w przed wo jen nych gra ni cach Prus Wschod nich
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dlo wym, z dru giej zaś stro ny miał przy czy nić się do ure gu lo wa nia sto sun ków wod nych i ogra ni czyć
ska lę po wo dzi na tam tej szym, za le wo wym ob sza rze. 

Wstęp ne za ło że nia pro jek to we opra co wy wał jesz cze w la tach 1753-1755 De ichin spek tor JJoo  hhaannnn
SSaa  mmuu  eell  LLii  lliieenn  tthhaall, z za mia rem za stą pie nia w że glu dze tzw. Ma łe go Prze ko pu Fry de ry ka (niem. Kle in
Frie drichs gra ben, ros. Ne mo nin skij Ka nał). Plan in we sty cyj ny za kła dał ko lej ne „wy pro sto wa nie” ko ry -
ta rze ki Gil ge oraz wy bu do wa nie ka na ło we go łącz ni ka z rze ką Ne mo nien.

Na wie lu ma pach Ka nał Sec ken bur ski nie słusz nie na zy wa ny był tak już na od cin ku od Sec ken -
bur ga, kie dy w rze czy wi sto ści by ła to na dal, choć ze sztucz nie wy pro sto wa nym ko ry tem, rze ka Gil ge
(tzw. Neue Gil ge). Wła ści wy Sec ken bur ger Ka nal za czy nał się, a więc od cho dził od rze ki Gil ge, na wy -
so ko ści miej sca o na zwie Ma rien bruch, a koń czył się (znaj do wał uj ście) w rze ce Ne mo nien (pol. Nie -
me ni ca). 

Za pew ne z te go wła śnie po wo du po da wa ne są roz bież ne da ne na te mat dłu go ści tej śród lą do wej
dro gi wod nej. 

We dług Ber liń skie go Biu ra Sta ty stycz ne go1 dłu gość Ka na łu Sec ken bur skie go (mie rzo na od miej -
sca o na zwie Ma rien bruch) wy no si ła 0,8 mi li pru skiej, czy li 6,0 km; na to miast dłu gość Wiel kie go Prze -
ko pu Fry de ry ka (mie rzo na od koń ca Ka na łu Sec ken bur skie go i rze ki Nie me ni ca) wy no si ła 2,4 mi li
pru skiej, czy li 18,1 km. 

RRyyss.. 33..3311--3322.. Dwór Rau ten burg nad rze ką Gil ge, 
ok. 1860 r. oraz ma pa oko lic z 1925 r.

RRyyss.. 33..3333.. „Wła ści wy” Ka nał Sec ken bur ski na ma pie z 1917 r.

1 Ta bel len und am tli che Na chrich ten über den Preus si schen Sta at für das Jahr 1849. Sta ti sti schen Bu re au zu Ber lin, Ber lin 1853, s. 261.
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Z ko lei dłu gość Ka na łu Sec ken bur skie go (de fac to rze ka Neue
Gil ge) od miej sca o na zwie Ta wel l ning ken (na za chód od Sec -
ken bur ga) do Ma rien bruch wy no si ła 0,5 mi li pru skiej, czy -
li 3,8 km. Stąd też czę sto po da je się (nie do koń ca wła ści wie), że
dłu gość Sec ken bur ger Ka nal wy no si ła 1,3 mi li, czy li 9,8 km. 

In ną, jesz cze więk szą dłu gość po da je Kró lew sko -Pru skie Biu -
ro Sta ty stycz ne w Ber li nie2, we dług któ re go wy no si ła ona 1,55
mi li pru skiej, czy li 12 km (w za okrą gle niu do peł nych jed no stek,
gdyż z prze li cze nia po win no być 11,7 km – przyp. C. W.).

Za po znaj my się zopi sem Sta ni sła wa Sro kow skie go, au to ra Dróg
że glow nych w Pru siech Wschod nich3: „Do że glu gi słu ży prze cież
tyl ko ska na li zo wa ny bieg Gil gi, zwa ny NNoo  wwyymm  KKaa  nnaa  łłeemm  SSeecc  kkeenn  --
bbuurr  sskkiimm (obec nie Ma tro sow ka w ob wo dzie ka li nin gradz kim 
– przyp. C. W.), a po cząw szy od Ma rien bruch, gdzie Gil ga skrę ca
wię cej naza chod, aby swe wo dy wlać doza le wu Ku roń skie go, wła -
ści wy KKaa  nnaałł  SSeecc  kkeenn  bbuurr  sskkii (obec nie Pri mor skij Ka nał –przyp.C. W.),
któ ry pro wa dzi do rze ki Ne mo nien (obec nie Nie mo nin – przyp. C.
W.), skąd da lej WWiieell  kkii  KKaa  nnaałł  FFrryy  ddrryy  cchhooww  sskkii  (Der Gros se Frie drich -
gra ben – obec nie Po les skij Ka nał – przyp. C. W.) do ra mie nia Pre -
go ły, De ime (obec nie Dej ma – przyp. C. W.).”. 

Trze ba przy znać, że G. J. Ste en ke do -
brze wy wią zał się ze swo jej ro li bu dow ni cze go, choć inwestycja sa ma w so bie nie przed sta wia ła więk -
sze go wy zwa nia in ży nie ryj ne go. Pra ce bu dow la ne po le ga ły w prze wa ża ją cej mie rze na pro wa dze niu
wy ko pów i sy pa niu urob ku na two rzo nych wa łach, bez ko niecz no ści wzno sze nia do dat ko wych bu dow -
li wod nych, jak ja zów, tam i śluz, czy choć by na wet mo stów. In ży nier Ste en ke stwo rzył jed nak swo je
pierw sze, sa mo dziel ne dzie ło – szlak wod ny o łącz nej dłu go ści (od Ta wel l ning ken do Nie me ni cy) 2.620
prę tów (niem. Ru the), czy li 9,8 km. 

De ich -Bau -In spek tor Ste en ke opu ścił El bląg i udał się do Sec ken bur ga, w ce lu roz po czę cia in we sty cji,
na po cząt ku czerw ca 1833 ro ku, o czym on sam do no sił m.in. w „El bin ger An ze igen”, a in for ma cję tę po -
da wał rów nież lan drat Carl Fer ne, z po wia tu Nie de rung, w ga ze cie Nr 28 re jen cji gą biń skiej „Amts -Blatt”. 

RRyyss.. 33..3344.. Frag ment ta bli cy dróg że glow nych pań stwa
pru skie go z po ło wy XIX w. – Re jen cja Kró le wiec ka

RRyyss.. 33..3355.. Frag ment ta bli cy dróg że glow nych pań stwa
pru skie go z po ło wy XIX w. – Re jen cja Gą biń ska

RRyyss.. 33..3366.. Frag ment ta bli cy ka na łów że glow nych 
pań stwa pru skie go z lat 60. XIX w.

RRyyss.. 33..3377..
Ka nał Sec ken bur ski 
i rze ka Gil ge
(„wy pro sto wa na”
– Neue Gil ge) 
na map ce Kup pi na 
z 1860 r.

RRyyss.. 33..3388--3399.. Sec ken bur ger Ka nal w 1936 r.
oraz Pri mor skij Ka nał 75 lat póź niej, w 2011 r.

2 Ze it schrift des Köni glich Preus si schen sta ti sti schen Bu re aus. Tom 6, Ber lin 1866, s. 270.
3 S. Sro kow ski: Dro gi że glow ne w Pru siech Wschod nich... Op. cit., s. 6-7.
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Na okres zi my Ste en ke po wró cił do El blą ga, by wio sną 1834 ro ku po now nie udać się na miej sce
ka na ło wej bu do wy. Jak pi sał Ste en ke w dniu 31 sierp nia 1834 r., prze wi dy wa ne otwar cie ka na łu mia -
ło na stą pić do koń ca wrze śnia te goż ro ku, sa ma zaś bu do wa trwa ła by we dług je go wy li czeń od 1 lip -
ca do 22 wrze śnia 1833 ro ku (ra zem 12 ty go dni) oraz od 1 czerw ca do 30 wrze śnia 1834 ro ku
(ra zem 17,5 ty go dnia), czy li łącz nie mniej niż 7 mie się cy. Licz ba pra cow ni ków za trud nio nych do bu -
do wy ka na łu wy nio sła do kład nie 2.176 lu dzi. 

Wie my, że Ste en ke prze by wał w Sec ken bur gu do je sie ni 1834 ro ku. Za cho wa ła się je go ko re spon -
den cja, da to wa na tam że przez Königl. Was ser -Bau in spek tor Ste en ke (Kró lew skie go In spek to ra Bu dow -

nic twa Wod ne go) na 15 wrze śnia te goż
ro ku, a spo dzie wać się na le ży, że nad zo ro -
wał do sa me go koń ca wła sną bu do wę
i mu siał uczest ni czyć w otwar ciu no we go
szla ku wod ne go.

UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Wy bu do wa nie i od da nie do użyt ku

w 1834 ro ku Ka na łu Sec ken bur skie go
w prak ty ce ozna cza ło skró ce nie dro gi po -

mię dzy rze ką Gil ge i Ne mo nien, a więc Nie mnem i Pre go łą. Za stą pił on już wów czas 150-let ni ka nał
o na zwie Ma ły Prze kop Fry de ry ka, któ ry zo stał od cię ty od rze ki Gil ge wa łem prze ciw po wo dzio wym, jed -
nak po mi mo te go prze kop ten na dal peł nił, choć w ogra ni czo nym stop niu, funk cję trans por to wą i ko -
mu ni ka cyj ną. 

Li czą cy za tem mak sy mal nie 1,55 pru skiej mi li dłu go ści (a więc ok. 11,7 km) Ka nał Sec ken bur ski,
znaj du je się dziś, a więc po 180 la tach ist nie nia (pi szą cy te sło wa wi zy to wał go w dniach 28 kwiet -
nia 2011 ro ku oraz 1 ma ja 2013 ro ku) w do brym sta nie że glu go wym – a je go obec na, ro syj ska na zwa
to Pri mor skij Ka nał.

Tuż po zre ali zo wa niu in we sty cji, in ży nier G. J. Ste en ke wy je chał z Sec ken bur ga i je sie nią 1834 ro -
ku po wró cił do El blą ga, gdzie kon ty nu uował spra wo wa nie funk cji In spek to ra Gro bli i Wa łów na No -

ga cie i tam tej szych po lde rach. Od te go też cza su, wraz z el blą ski mi sfe ra mi ku piec ki mi, roz po czął
pla ny kon cep cyj ne i lob bing na rzecz bu do wy in ne go, a jak że dziś dla nas cen ne go ka na łu, łą czą ce -
go Za lew Wi śla ny z je zio ra mi wschod nio pru skie go Obe rlan du. Sta ra nia te mógł już czy nić nie tyl ko
ja ko Was ser -Bau -In spek tor, ale do dat ko wo mógł się już ty tu ło wać bu dow ni czym śród lą do wych ka na -
łów że glow nych. Dla Geo r ga Ja co ba Ste en ke bu do wa te go ka na łu by ła praw dzi wym eg za mi nem,
spraw dza ją cym w prak ty ce je go in ży nier ską wie dzę i umie jęt no ści.

Nie bę dzie za tem wie le prze sa dy w stwier dze niu, że nie by ło by Ka na łu El blą skie go (Obe rlandz kie -
go) i je go słyn nych po chyl ni, gdy by nie by ło wcze śniej Wiel kie go Prze ko pu Fry de ry ka, a na stęp nie po -

RRyyss.. 33..4400.. „Wy pro sto wa na” rze ka Gil ge 
i Sec ken bur ger Ca nal na ma pie z 1893 r.

RRyyss.. 33..4411--4422.. Początek kanału (styk z rzeką Gilge) i koniec kanału (styk z rzeką Nemonien)
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wią za ne go z nim – Ka na łu Sec ken bur skie go.

33..33..  KKaa  nnaałł  KKrróó  llaa  WWiill  hheell  mmaa (niem. Köenig -Wil helm
Ka nal, lit. Kla ipėdos ka na las) 

Rze ka Nie men (niem. Me mel, ros. Nie man, lit. Ne mu nas) ucho dzi do Za le wu Ku roń skie go kil ko -
ma więk szy mi ra mio na mi. Pierw sza du ża od no ga to rze ka Gil ge (ros. Ma tro sow ka), po ni żej któ rej
Nie men w cza sach wschod nio pru skich na zy wał się Russ (lit. Rusnė). Od te goż Rus sa od cho dzi ło ra -

mię o na zwie Skir wieth (lit. Ski rvytė), po ni żej któ re go Nie men na zy -
wał się At math (lit. At ma ta) – i ja ko ta ki wła śnie Nie men wpa dał
do Za le wu. Stam tąd zaś od le głość do nie zwy kle waż ne go por tu
w Kłaj pe dzie i otwar te go Mo rza Bał tyc kie go wy no si jesz cze kil ka -
dzie siąt ki lo me trów. Istot ne zaś by ło, że nie mal że w tym sa mym miej -
scu co At math, do Za le wu Ku roń skie go wpa da, pły ną ca z ko lei
od pół no cy, rze ka Min ge. Współ cze śnie Ne mu nas, Rusnė i Ski rvytė
sta no wią gra ni cę po mię dzy Li twą i Ro sją (ob wo dem ka li nin gradz -
kim).

RRyyss.. 33..4433..  Skrzy żo wa nie wschod nio pru skich dróg wod nych: z pra wej (wid no krąg pod la sem) do le wej pły nie rze ka Nie mo nien 
(pol. Nie me ni ca), od stro ny za bu do wań do pły wa Ka nał Sec ken bur ski (ros. Pri mor skij Ka nał), w pra wym ro gu 

wy pły wa Wiel ki Prze kop Fry de ry ka (ros. Po les skij Ka nał) w stro nę rze ki Dej my

RRyyss.. 33..4444.. To sa mo skrzy żo wa nie wschod nio pru skich dróg wod nych
na ma pie z 1893 r.

RRyyss.. 33..4455.. Ka nał Sec ken bur ski i Wiel ki Prze kop Fry de ry ka na ma pie 
pół noc nej czę ści Prus Wschod nich z 1936 r.

RRyyss.. 33..4466.. Kłaj pe da (Me mel), uj ścia Nie mna, rze ka Min ge i Ka nał Kró la Wil hel ma
na ma pie pół noc nej czę ści Prus Wschod nich z 1936 r.
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Zgod nie z opi sem ze Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie go i in nych kra jów sło wiań skich1,
pod ha słem NNiiee  mmeenn czy ta my: „Po nie waż zaś z wy żej wy mie nio nej rzecz ki Min ge pro wa dzi od r. 1873
ka nał kró la Wil hel ma, Ko enig -Wil helms Ka nal bli sko do Kłaj pe dy, więc dro ga do Kłaj pe dy jest przez
Russ, At math, Tak gra ben, Min gę, Ko enig -Wil helm ska nal, za to kę ku roń ską”. W in nym na to miast miej -
scu Słow ni ka2: „MMii  nniiaa, Min ga, al. Mi no ga, niem. MMiinn  ggee, rze ka przy mor ska po mię dzy Nie mnem i Dźwi -
ną (...) gdzie pod wio ską Mi nią wpa da do za to ki ku roń skiej. Za po mo cą M. i ka na łu kró la Wil hel ma
łą czy się Ru sa, pra we ra mię Nie mna, z por tem kłaj pedz kim.”. 

Przy czy na po bu do wa nia Ka na łu Wil hel ma by ła wręcz oczy wi sta. Pod ha słem KKuu  rroońń  sskkaa  mmiiee  rrzzee  jjaa
w Słow ni ku znaj du je my3: „Za po mo cą ka na łów tych (Wiel ki i Ma ły Prze kop Fry de ry ka – przyp. C. W.)
od by wa się oży wio na że glu ga po mię dzy Kró lew cem a Li twą, i da lej z Ros syą; aż do Czar ne go mo rza stat -
ki prze cho dzą OOggiińń  sskkiiee  ggoo  kkaa  nnaa  łłeemm (od 1783 ro ku – przyp. C. W.). Na resz cie od r. 1863 no wo wy bu do -
wa ny4 kkaa  nnaałł  WWiill  hheell  mmaa (KKaa  iisseerr  WWiill  hheellmm  CCaa  nnaall) wiel ce tak że po ży tecz ny że glu dze, po nie waż stat ki na nim
omi ja ją bar dzo nie bez piecz ny kkąątt  wwiinn  ddoo  bboorr  sskkii (WWiinn  ddeenn  bbuurr  ggeerr  EEcc  kkee) w za to ce Ku roń skiej.”.

Nie ste ty, nie je ste śmy w sta nie przy to czyć opi su Sta ni sła wa Sro kow skie go, au to ra Dróg że glow nych
w Pru siech Wschod nich5, któ ry oma wia ne go ka na łu w ogó le nie scha rak te ry zo wał (a je dy nie wy mie nił z na -

zwy w for mie ta be la rycz nej) – z jak że pro stej
za pew ne przy czy ny: po pierwszej woj nie
świa to wej pół noc no -wschod ni brzeg Za le wu
Ku roń skie go (z Kłaj pe dą) zna lazł się po za gra -
ni ca mi Prus Wschod nich, przez co Ka nał Wil -
hel ma stał się KKllaa  iippėėddooss  kkaa  nnaa  llaass (alias
VViill  hheell  mmoo  kkaa  nnaa  llaass).

W cza sach pru skich na zwa ka na łu by ła dwo ja ka, a mia no wi cie: KKaa  nnaałł  KKrróó  llaa  WWiill  hheell  mmaa (niem.
Köenig -Wil helm Ka nal) lub KKaa  nnaałł  CCee  ssaa  rrzzaa  WWiill  hheell  mmaa (niem. Ka iser -Wil helm Ka nal), al bo wiem ka nał za -
czę to bu do wać w 1863 ro ku, za pa no wa nia kró la Prus Wil hel ma I Ho hen zol ler na, na to miast bu do -
wę ukoń czo no w 1873 ro ku, co praw da pod pa no wa niem tej sa mej oso by, jed nak już ja ko ce sa rza
nie miec kie go Wil hel ma I Ho hen zol ler na6. Na le ży za uwa żyć, że w ję zy ku po tocz nym, jak też w cza -
so pi smach i ga ze tach, czę sto uży wa no skró tu, na zy wa jąc tę dro gę wod ną po pro stu KKaa  nnaa  łłeemm  WWiill  hheell  --
mmaa.

Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu (odej ście od rze ki Min ge, przy ślu zie Lan kup -
pen) to: 55º 28’ 47” sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 21’ 49” dłu go ści wschod niej EE, na to miast punk tu koń -
co we go” ka na łu (uj ście do Za le wu Ku roń skie go, ba sen por tu drzew ne go w dzi siej szej Kłaj pe dzie)
to: 55º 38’ 35” NN i 21º 09’ 51” EE. 

Do dat ko wo na prze ło mie XIX i XX wie ku wy pro sto wa no je den z dol nych od cin ków rze ki 
Min ge, na zy wa jąc go rów nież Ka na łem Kró la Wil hel ma. Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu 
po cząt ko we go te go ów cze sne go od cin ka ka na łu (odej ście od za ko la rze ki Min ge) to: 55º 23’ 52”

sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 17’ 12” dłu -
go ści wschod niej EE, na to miast punk tu
koń co we go” te go od cin ka ka na łu (po łą -
cze nie z rze ką Min ge) to: 55º 23’ 08” NN
i 21º 17’ 01” EE. Współ cze śnie jest to już in -
te gral ne ko ry to rze ki Mi nge (jej gór ne za -
ko le zo sta ło trwa le od cię te i czę ścio wo
za sy pa ne).

RRyyss.. 33..4477.. Od le wej: Mie rze ja Ku roń ska, 
Kąt Win do bor ski oraz uj ście Nie mna (At matt Strom)
i rze ka Min ge na ma pie z 1893 r.

RRyyss.. 33..4488.. Kłaj pe da, uj ście Ka na łu Kró la Wil hel ma 
do por tu drzew ne go na ma pie z 1912 r.

1 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom VII z 1886 r., s. 85.
2 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom VI z 1885 r., s. 446.
3 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom IV z 1883 r., s. 931.
4 Data rozpoczęcia budowy została mylnie potraktowana jako data zakończenia budowy.
5 S. Srokowski: Drogi żeglowne w Prusiech Wschodnich... Op. cit.
6 Od końca XIX w. nazwa bywała mylona z dzisiejszym Kanałem Kilońskim (niem. Nord-Ostsee-Kanal), wybudowanym w latach 1887-1895 i łączącym Bałtyk z Morzem Północnym, a który do 1948 r. nosił nazwę Kanału
Cesarza Wilhelma (niem. Kaiser-Wilhelm-Kanal).
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RRyyss.. 33..4499--5500.. Za ko le rze ki Min ge 
na ma pie z 1893 r. oraz to sa mo 
za ko le rze ki, ale z od cin kiem 
ka na ło wym na ma pie z 1911 r.

Ka nał pla no wa no wy bu do wać (gór ny od ci nek – od Lan kup pen do Drawöhnen) jesz cze
w XVIII wie ku, mię dzy in ny mi w 1765 ro ku, cze go wów czas nie zre ali zo wa no ze wzglę du na brak
środ ków fi nan so wych. Jed nak jun kro wie oraz sfe ry ku piec kie i han dlo we wciąż za bie ga ły u władz
o re ali za cję no wej, bez piecz nej śród lą do wej dro gi wod nej. Bez te go, pły ną ce z gó ry Nie mna i rze ki
Min ge stat ki i bar ki, aby do pły nąć do por tu w Kłaj pe dzie, mu sia ły pły nąć przez zdra dli we wo dy tam -
tej szej la gu ny Za le wu Ku roń skie go, na ra ża jąc się na czę ste, nie bez piecz ne wia try za chod nie, zwłasz -
cza w trak cie opły wa nia Cy pla Win den bur skie go (lit. VVeennttėėss  rraa  ggaass). Mor ski ży wioł do ty kał głów nie,
szcze gól nie wio sną i je sie nią, ze sta wy tra tew (pły ną ce do kłaj pedz kich tar ta ków i fa bry ki ce lu lo zy),
przy no sząc du że stra ty (umniej sza jąc zy ski) miej sco wym ar ma to rom.

Po nie waż po ziom wo dy ka na łu miał być zbli żo ny do po zio mu mor skich wód Za le wu Ku roń skie go,
na po cząt ku ka na łu, w miej scu odej ścia od rze ki Min ge i w po bli żu wsi LLaann  kkuupp  ppeenn (lit. Lan ku piai) po bu -
do wa no ślu zę ko mo ro wą, któ ra mia ła re gu lo wać po ziom wo dy oraz chro nić przed po wo dzia mi.

Ślu zę wy bu do wał Was ser ba in spek tor DDee  ggnneerr ze Stral sun -
du. Dłu gość ko mo ry ślu zy wy no si ła 157 m, na to miast jej sze ro -
kość 23,5 m; a sa ma ślu za po zwa la ła na ni we lo wa nie 3,14 m
róż ni cy po zio mu wód7.

RRyyss.. 33..5511--5522..  
Tra twy i bar ki na
Köenig -Wil helm -Ka nal
(www.Bil dar chiv -Ostr preus sen.de)

RRyyss.. 33..5544--5555.. Współ cze sny wi dok ślu zy Lan kup pen 
(fot. Vla das Por ta pas i Bern hard Wald mann)

RRyyss.. 33..5533.. Po czą tek ka na łu: ślu za ka na ło wa Lan kup pen 
i rze ka Min ge na ma pie z 1912 r.

7 E. Mohr: Der Köenig Wil helm -Ka nal bei Me mel. „Deut sche Bau ze itung”, Nr 9, Ber lin 1872.
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W la tach 1902-1904 nad to rem wod -
nym ka na łu prze rzu co no 10 mo stów
o kon struk cji sta lo wej. Pod sta wo we da -
ne tech nicz ne ka na łu to: sze ro kość 60
stóp (18,8 m), głę bo kość 5-6 stóp (1,5-
2,2 m) oraz dłu gość, wy no szą ca po -
nad 3 mi le, to jest bli sko 24-25 km
(krót ki, środ ko wy frag ment był dro gą
na tu ral ną), a ca ły szlak, ra zem z frag -
men ta mi rzecz ny mi li czył 50,8 km dłu -
go ści. Łącz ny koszt bu do wy sta no wił
kwo tę bli sko 1 mi lio na ów cze snych 
ta la rów. Ka nał otwar to uro czy ście,
w sce ne rii nad cho dzą cej bu rzy i desz -
czu, w dniu 17 wrze śnia 1873 ro ku.
W ce re mo nii bra ły udział dwa pa row ce:
„Ad ler” oraz „von der Heydt”8, choć
bar dziej cze ka no na prze pły nię cie
pierw sze go ze spo łu tra tew. Wszyst kim
zgro ma dzo nym, w tym przed sta wi cie -
lom władz (obec ny był mię dzy in ny mi

nad pre zy dent pro win cji pru skiej KKaarrll  WWiill  hheellmm
vvoonn  HHoorrnn) oraz kłaj pedz kie mu sto wa rzy sze niu
kup ców, de pe szę gra tu la cyj ną z ży cze nia mi
prze słał z Ber li na sam Ce sarz Wil helm I.

UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Po cząt ko wo (la ta 60. XIX wie ku) bu do wa ka na -

łu nie po stę po wa ła zbyt szyb ko. Pra ce na bra ły
tem pa po woj nie fran cu sko -pru skiej lat 1870-71.
Po dob nie, mię dzy in ny mi dzięki fran cu skiej kon -

try bu cji li czo nej w mi liar dach fran ków w zło cie,
ru szy ła z roz ma chem roz bu do wa Ka na łu Obe -
rlandz kie go w 1872 ro ku. 

W przy pad ku Ka iser -Wil helm Ka nal, ta no wa
dro ga wod na, nie dość, że na zwą sym bo li zo wa ła
po tę gę Prus i wła śnie co utwo rzo ne go Ce sar stwa
Nie miec kie go (Ce sarz Wil helm zo stał ogło szo ny
ce sa rzem w Wer sa lu, dzię ki roz gro mie niu Fran -
cji), to do jej re ali za cji (głów nie ko pa nia) za pę -
dzo no set ki jeń ców fran cu skich, któ rych część
zmar ła w trak cie bu do wy. Niem cy, co oczy wi ste
(być mo że nie jest to też da le kie od praw dy)
twier dzą, że ko pa cza mi by li głów nie naj mo wa ni
do pra cy oko licz ni miesz kań cy, a jeń ców by ło nie -
wie lu i za le d wie przez kil ka mie się cy. W cza sach nam współ cze snych tym fran cu skim współ twór -
com szla ku Kla ipėdos ka na las – bu do wa li oni dol ny od ci nek, od miej sco wo ści Drawöhnen 
(lit. Dre ver na) – wznie sio no ty leż skrom ny, co za słu żo ny po mnik.

RRyyss.. 33..5566.. Po zo sta ło ści mo stu ka na ło we go

RRyyss.. 33..5577.. Że glu ga po Köenig -Wil helm -Ka nal
(www.Bil dar chiv -Ostr preus sen.de)

RRyyss.. 33..5588.. Pro kla ma cja Ce sar stwa Nie miec kie go w pod pa ry skim Wer sa lu
w dniu 18 stycz nia 1871 r., ob raz An to na von Wer ne ra z 1885 r.

8 Zrzą dze niem lo su, 13 lat wcze śniej, tj. 31 sierp nia 1860 ro ku, ów cze sny mi ni ster han dlu i ro bót pu blicz nych, a póź niej szy mi ni ster fi nan sów, AAuu  gguusstt  vvoonn  ddeerr  HHeeyyddtt oso bi ście uczest ni czył w uro czy sto ści na po chyl ni Bu czy -
niec i otwo rzył tym sa mym Ka nał Obe rlandz ki (Ostródz ko -El blą ski).
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Z chwi lą wy bu do wa nia Ka na łu Wil hel ma, za koń czo no two rze nie sys te mu dróg wod nych, za ini cjo -
wa ne go jesz cze przez Krzy ża ków, a łą czą ce go Nie men i Pre go łę. Trwa ło to za tem nie mal do kład -
nie 600 lat! Dzię ki te mu, śród lą do wy mi dro ga mi wod ny mi moż na by ło prze pły nąć po mię dzy

„mor ski mi” por ta mi w Kłaj pe dzie i Kró lew cu. Prak tycz nie na ca łym
szla ku pły wać mo gły jed nost ki, prze wo żą ce ła dun ki o łącz nej ma sie
oko ło 400 ton, a na nie któ rych od cin kach na wet o ma sie 600 ton. 

Współ cze śnie Ka nał Kró la Wil hel ma, a więc Kla ipėdos ka na las stra -
cił swo je daw ne zna cze nie, jako że prze stał peł nić funk cje han dlo we.
Ka nał jest lo kal ną atrak cją tu ry stycz ną, słu ży węd ka rzom i sze ro ko po -
ję tej tu ry sty ce wod nej. 

Cie ka wost ką jest, że w Mu zeum Bu dow nic twa Lu do we go w Olsz -
tyn ku znaj du je się XVIII -wiecz ny spi chlerz z Ma łej Li twy, ze wsi Lan ku -
piai (Lan kup pen). Ozna cza to, że z miej sca po cząt ko we go (ślu za)
Ka na łu Kró la Wil hel ma i po bli skie go uj ściu Nie mna, bu dow la ta tra fi -
ła do ów cze sne go po wia tu ostródz kie go, a więc miej sca po cząt ko we -
go Ka na łu Obe rlandz kie go, po bli skie go źró dłu Drwę cy!

RRyyss.. 33..5599--6600.. Po mnik nie zna nych fran cu skich jeń ców wo jen nych
na brze gu krań ca ka na łu (fot. Kon tis Šatūnas) oraz 

jeń cy fran cu scy na ob ra zie Chri stia na Sel la

TTaa  bbee  llaa 33..11..
Zdol no ści że glu go we ob sza ru Nie mna 

– wg Sta ni sła wa Sro kow skie go9

RRyyss.. 33..6611.. Olsz ty nec ki 
spi chlerz z Lan ku piai.
Pod drze wem żoł nie rze 
We hr mach tu, w cza sie 
in sce ni za cji kam pa nii 
wrze śnio wej ‘39 w 2013 r.
– fot. Ryszard Kowalski

9 S. Sro kow ski: Dro gi że glow ne w Pru siech Wschod nich... Op. cit., s. 4.
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33..44..  KKrróó  llee  wwiieecc  kkii  KKaa  nnaałł  MMoorr  sskkii (niem. Königs ber ger Se eka nal, ros. Ka li nin grad skij mor skoj su do -
chod nyj ka nał)

Z geo gra ficz ne go punk tu wi dze nia Ka nał Kró le wiec ki jest ka na łem mor skim, idą cym po głę bio -
nym to rem wzdłuż pół noc ne go brze gu Za le wu Wi śla ne go (Ka li nin gradz kie go). Jed nak z punk tu wi -
dze nia peł nio nej funk cji i ce lu bu do wy (moż li wość bez piecz nej że glu gi po mię dzy otwar tym mo rzem,
Cie śni ną Pi law ską i por tem w Kró lew cu) oraz z uwa gi na fakt, że jest on de fac to za le wo wym prze dłu -
że niem to ru wod ne go rze ki Pre go ły – mo że być trak to wa ny ja ko in te gral ny ele ment wschod nio pru -
skich dróg wod nych śród lą do wych. Tak więc ka nał ten, choć z to rem wod nym pro wa dzą cym
w więk szo ści po wo dach sło nych, od otwar te go mo rza od dzie lo ny jest „po dwój nym kor do nem”:
wznie sie nia mi Mie rzei Wi śla nej oraz pa sem sztucz ne go lą du od stro ny Za le wu. 

Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po -
cząt ko we go ka na łu (po czą tek Cie śni ny Pi -
law skiej od stro ny Za le wu) to: 54º 38’ 05”
sze ro ko ści pół noc nej NN i 19º 53’ 23” dłu go -
ści wschod niej EE, na to miast pierw sze go
punk tu „koń co we go” ka na łu (uj ście Pre go ły
do Za le wu) to: 54º 41’ 23” NN i 20º 22’ 19” EE,
a osta tecz ne go punk tu krań co we go (na -
brze ża por to we po ni żej ka te dry w Kró lew -
cu) to: 54º 42’ 23” NN i 20º 29’ 55” EE.

Tak oto o Kró le wiec kim Ka na le Mor -
skim w Dro gach że glow nych w Pru siech
Wschod nich1 pi sał Sta ni sław Sro kow ski:
„Port w Kró lew cu le ży w od le gło ści 4,
względ nie 6 km od uj ścia Pre go ły do Za le -
wu, któ re go płyt kie wo dy, szcze gól nie zaś
po za je dy nym nie co głęb szym ro wem do -
jaz do wym (Al te Ko nigs ber ger Fahr rin ne),
nie po zwa la ją na krą że nie więk szych stat -

ków. Z tej przy czy ny w ro ku 1889 za czę to bu do wać ka nał łą czą cy na prze strze ni 33 km uj ście rze ki
z Pi ła wą (obec nie Bał tijsk i Cie śni na Pi law ska w ob wo dzie ka li nin gadz kim – przyp. C. W.) i Pi ław ską
Gar dzie lą (Pil lau er Se etief) pro wa dzą cą już na otwar te wo dy Bał ty ku. Waż ny ten szlak, ukoń czo ny
w r. 1901, mi mo głę bo ko ści 6,5 m i sze ro ko ści 80 m nie za do wa lał prze cież w ostat nich dwóch dzie -
siąt kach lat ku piec two kró le wiec kie, a za pew ne i nie miec kie sfe ry woj sko we, tak, iż w związ ku z bu -
do wą no we go por tu przy stą pio no do nie mniej wiel kie go dzie ła, ja kiem by ło po głę bie nie i roz sze rze nie
owej ar ter ji wod nej. Dziś (1929 rok – przyp. C. W.) do ty czą ce ro bo ty moż na uwa żać nie mal za ukoń -
czo ne.

RRyyss.. 33..6622.. Mie rze ja Wi śla na i Ka nał Kró le wiec ki na ma pie WIG 
(Gdy nia -Gdańsk) z 1934 r.

RRyyss.. 33..6633..  Wi dok na tor wod ny ka na łu, wał ziem ny i wo dy Za le wu Wi śla ne go (fot. Jew gie nij An spok)

1 S. Srokowski: Drogi żeglowne w Prusiech Wschodnich... Op. cit., s. 10-11.
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KKrróó  llee  wwiieecc  kkii  kkaa  nnaałł  mmoorr  sskkii (KKoo  nniiggss  bbeerr  ggeerr  SSeeee  --KKaa  nnaall) po roz bu do wie po sia da 8 m głę bo ko ści,
a przy dnie 47,5 m sze ro ko ści, gdy po przed nio ten ostat ni wy miar nie prze kra czał 30 m i tyl ko na krzy -
wi znach do cho dził do 40. Rów no cze śnie z ka na łem po głę bio no w sze ro ko ści 150 do 350 m i Gar dziel
Pi ław ską (Pil lau er Se etief) do 9, a względ nie do 10 m. Rzecz pro sta, że głę bo kość ka na łu da no tak że
i Pre go le mię dzy por tem a uj ściem.

Ka nał, któ re go far wa ter ozna czo ny jest
za po mo cą bo ji, bie gnie tuż obok po łu dnio -
we go brze gu Sam bji. Wy ją tek sta no wi jed -
nak prze strzeń 3.900 m na po łu dniu za to ki
Fi sch hau seń skiej (Fi sch hau se ner Wiek; ros.
Pri mor ska ja Buch ta – przyp. C. W.). Tu ar -
ter ja wod na nie chro nio na wa ła mi i gro bla -
mi ka mien ne mi, któ re zresz tą wszę dzie się
wzno szą od stro ny Za le wu, prze cho dzi ja ko
otwar ta ryn na, ato li sil nie roz sze rzo na w ce -
lu uchro nie nia jej od szyb kie go za mu le nia.
Wszel kich ba gro wań i wy ko pów, po łą czo -
nych z roz sze rze niem ka na łu, aby nie prze -
no sić ist nie ją cych już gro bli, do ko na no
na ca łej dłu go ści od stro ny lą du, przy czem
wy do by te z ka na łu ma sy zie mi po zwo li ły
na stwo rze nie 470 ha no wych grun tów
upraw nych lub za le sio nych, wy dar tych wo -
dom ha fu.

W po rze noc nej ca ła ar ter ja wod na po -
sia da sto sow ne oświe tle nie, tak, iż że glu ga
od by wać się mo że bez prze rwy. Rów nież,
dzię ki ła ma czom lo dów, nie do zna je ona
prze szkód i w cią gu zi my. Ka nał Kró le wiec -
ki kon cen tru je w so bie nie tyl ko ruch stat -
ków idą cych do Pi ła wy i da lej w kie run ku
Bał ty ku, ale tak że i tych, któ re pły ną

do Gdań ska lub El blą ga, choć prze waż nie drob nych roz mia ra mi. W tym ra zie pod szedł szy pod sa mą
Pi ła wę skrę ca ją one przy pi ław skim por cie naf to wym (Pe tro leum ha fen) w kie run ku po łu dnio wow schod -
nim i do sta ją się w tak zwa ną Pi ław ską Ryn nę (Pil lau er Rin ne), a na stęp nie na głęb szą część ha fu wio -
dą cą już bez piecz nie na po łu dnio wy za chód. Ryn ny Kró le wiec kiej (Al te Ko nigs ber ger Fahr rin ne), nie gdyś
je dy nej dro gi wio dą cej do por tu nad Pre go łą, uży wa ją dziś tyl ko ło dzie ry bac kie.”.

Ka nał Kró le wiec ki zo stał ofi cjal nie otwar ty 15 li sto pa da 1901 ro ku. Pro wa dzi wzdłuż pół noc ne go
krań ca Za le wu Wi śla ne go i jest od dzie lo ny od wy brze ża prze ry wa nym, sztucz nie usy pa nym pa sem
wysp i „mie rzei”. Cał ko wi ta dłu gość ka na łu wy no si 23 mi le mor skie, a więc bli sko 44 km. Głę bo kość
sa me go to ru wod ne go wy no si 9 –10 m, na to miast je go sze ro kość od 50 do 80 m.

RRyyss.. 33..6644..  Sche mat kon struk cji fa lo chro nu na wa le ka na ło wym, 
au tor stwa Ha fen bau in spek to ra Straus sa, sier pień 1910 r. 
(Ar chi tek tur mu seum der Tech ni schen Uni ver sität Ber lin)

RRyyss.. 33..6666--6677.. Ry su nek la tar ni 
na głów ce na sy pu przy por cie 
w Pi la wie (Ar chi tek tur mu seum 
der Tech ni schen Uni ver sität Ber lin)
oraz wi dok la tar ni na głów ce 
na sy pu przy uj ściu Pre go ły

RRyyss.. 33..6655.. Prze krój po przecz ny wa łu ka na ło we go, 
au tor stwa Ha fen bau in spek to ra Straus sa, sier pień 1910 r. 
(Ar chi tek tur mu seum der Tech ni schen Uni ver sität Ber lin) 
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Z punk tu wi dze nia że glu gi śród lą do wej Königs ber ger Se eka nal roz po czy na się w kró le wiec kim (ka -
li nin gradz kim) por cie i bie gnie od cin kiem dłu go ści oko ło 9 km rze ki Pre go ły, do jej uj ścia w Za le wie
Wi śla nym (ros. Ka li nin grad skij Za liw), a na stęp nie wzdłuż brze gów Za le wu, by po oko ło 34 km zna -
leźć swój ko niec przy mo lo por tu w Bał tij sku (pol. Pi la wa, niem. Pil lau), a w prak ty ce w Cie śni nie Pi -
law skiej, a więc że glu go wym wyj ściu na otwar te Mo rze Bał tyc kie.

W koń cu XIX wie ku pro ble mem dla wciąż roz wi ja ją ce go się por tu w Kró lew cu sta ła się ma ła prze -
pu sto wość uj ścia Pre go ły oraz wciąż za sy py wa ny pia skiem tor wod ny przez fa le i prą dy Za le wu. Aby
te mu za ra dzić, za pa dła de cy zja o bu do wie pa sa sztucz nych wysp i „mie rzei”, chro nią cych po głę bio -
ny tor wod ny (po cząt ko wo od 6 m do 7 m) od stro ny Za le wu. Bu do wa ka na łu po le ga ła na sy pa niu
wzdłuż brze gów Za le wu wa łów ziem nych (głów nie urob ku z po głę bia ne go to ru wod ne go), któ rych
oba brze gi wzmac nia no ka mie nia mi, a na ko niec ob sa dzo no wierz ba mi i ol cha mi. Kon struk cja nie
jest cią gła, po sia da osiem przejść po mię dzy lą do wy mi frag men ta mi, tak aby stat ki mo gły w przy pad -
ku ko niecz no ści wy pły nąć na wo dy lub spły nąć z wód Za le wu. 

Pod sta wo we pra ce in ży nie ryj ne trwa ły 11 lat, od 1890 do 1901 ro ku, jed nak dal sze ro bo ty bu dow -
la ne (na pra wy i roz bu do wa) trwa ły aż do 1912 ro ku. Osta tecz ne kosz ty pierw sze go okre su bu do wy,
któ re we dług pro jek tu mia ły wy nieść 7,3 mi lio na ma rek w zło cie, za mknę ły się w kwo cie 12,3 mi lio -
na ma rek w zło cie (prze kro cze nie pier wot ne go bu dże tu o bli sko 70%  – a prze cież da lej wciąż ro sły!).
Jed nak ta ka by ła po trze ba i wy dat ki by ły te go war te. Dzię ki te mu Kró le wiec zy skał po now nie, jesz -
cze szer sze (no i głęb sze) okno na świat...  Obec nie ka nał jest prak tycz nie otwar ty dla że glu gi przez
ca ły rok, w przy pad ku sroż szych zim tor wod ny udroż nia ją lo do ła ma cze. Na od cin ku „za le wo wym”
ka nał jest do stęp ny dla stat ków o dłu go ści do 200 m i za nu rze niu do 9 m (w tym dla tan kow ców).

RRyyss.. 33..6688--6699..  Że glo wa nie w dół Pre go ły oraz uj ście Pre go ły 
do Za le wu Wi śla ne go (Ka li nin gradz kie go)

RRyyss.. 33..7700--7711..  Że glu ga Kró le wiec kim Ka na łem Mor skim zi mą 
(fot. Wik tor Mo ro zow) oraz zi mo wy po stój „Kru zensz ter na” i „Se do va”

– naj więk szych ża glow ców świa ta – w nad ka na ło wym 
por cie Swie tłyj (niem. Zim mer bu de)
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W la tach 20. XX wie ku ka nał po głę bio no do 8-9 m. Po nad to więk sze pra ce zwią za ne z po sze rze -
niem i po głę bie niem to ru wod ne go mia ły miej sce w ostat niej de ka dzie XX wie ku, kie dy ka nał przy -
sto so wy wa no do że glu gi tan kow ców, co ma ol brzy mie zna cze nie dla ta kiej pół za mknię tej en kla wy
te ry to rial nej, ja ką jest ro syj ski ob wód ka li nin gradz ki – po mi ja jąc sam fakt ist nie nia por tu wo jen ne go
i ba zy ma ry nar ki wo jen nej w Bał tij sku.

Po nie waż bra ku je opi su ka na łu w Słow ni ku geo gra -
ficz nym Kró le stwa Pol skie go i in nych kra jów sło wiań skich
(więk szość to mów Słow ni ka po wsta ła przed uru cho mie -
niem tej dro gi wod nej), przytaczam wła sny opis frag -
men tu rej su jach tem z Ostró dy do Ka li nin gra du
(w sierp niu 2009 ro ku, przez El bląg, Ka nał Ja giel loń ski,
Gór ki Za chod nie i Bał tijsk – od stro ny Za to ki Gdań skiej):
„Sum ma sum ma rum od pra wa cel no -pasz por to wa
w Bał tij sku trwa ła oko ło 2 go dzin. Zro bi ła się pół noc
(we dług ro syj skie go cza su by ła już go dzi na 1 w no cy).
Ro syj ski żoł nierz i cel nik po że gna li nas, lecz jed no cze -
śnie na ka za li na tych miast pły nąć da lej. Bał tijsk to
w pierw szej ko lej no ści port wo jen ny, nie wol no więc
w nim cu mo wać dłu żej, niż to jest nie zbęd ne.

Cze ka ła więc nas jesz cze dal sza, bli -
sko 40-ki lo me tro wa, noc na po dróż „na sil ni -
ku” do Ka li nin gra du, ka na łem two rzo nym
przez cią gną ce się wzdłuż pół noc ne go brze gu Ka li nin grad skie go Za li vu wy spy i mie rze je. W tym ce -
lu zaś wkro czył na nasz po kład tu tej szy miesz ka niec i pi lot por to wy, któ ry od cza su do cza su miał mel -
do wać na szą po zy cję przez krót ko fa lów kę. Oka za ło się, że ruch ba rek i stat ków na tym ka na le od by wa
się ca ło do bo wo. Tak prze pięk nie oświe tlo ne go to ru wod ne go do tej po ry nie wi dzie li śmy: zie leń,
czer wień i biel świa teł na wi ga cyj nych (na dłu gim, pro stym od cin ku) wręcz urze ka ła... 

Po dróż moż na by ło na wet uznać za uroz ma -
ico ną. Za rów no na brze gach te goż ka na łu, jak
i w sa mym ka li nin gradz kim por cie, pły nąc mi ja
się po nisz czo ne i zruj no wa ne bu dyn ki i bu dow le
(po ra dziec kie lub na wet jesz cze po nie miec kie),
na prze mian z no wą za bu do wą i in fra struk tu rą
(ja kieś „za wo dy” ame ry kań skiej „soi”, ja kiś Łuk -
-Oil, ja kieś przy sta nie mo skiew skich nu wo ry szy,
bądź na wet – zda niem pi lo ta – mo skiew skiej ma -
fii) lub funk cjo nu ją ce jesz cze, pew nie po ra dziec -
kie „wo jen ny je za wo dy”. Nasz pi lot zdra dził nam

RRyyss.. 33..7755.. Współ cze sne oko li ce po cząt ków 
Ka na łu Kró le wiec kie go, opo dal ka te dry

RRyyss.. 33..7722--7733.. Port wo jen ny i do ki re mon to we w Bał tij sku,
wi dok z ka na łu

RRyyss.. 33..7744.. Pły nąc Ka na łem Kró le wiec kim 
(fot. Königs berg -Se eka nal Sa iling Club) 
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też in try gu ją cą cie ka wost kę, a mia no wi cie, że do pie ro od 2 lat miesz kań cy Bał tij ska mo gą wyjść z mia -
sta na pla żę, bo wcze śniej by ła to stre fa ści śle za mknię ta. (...)

Przed por tem w Ka li nin gra dzie do pa dła nas nie zwy kle gę sta mgła, praw dzi wie ro syj ski „tu man”.
Pi lot wpro wa dził nas nie za mie rze nie na mie li znę, wpa dli śmy chwi lo wo na brzeg, ale szczę śli wie nic
się nie sta ło. Po go dzi nie 5 ra no (po 20 go dzi nach od wy pły nię cia z Gó rek Za chod nich) sta nę li śmy
osta tecz nie przy frag men cie por to we go na brze ża przy sta ni w Ka li nin gra dzie, o wdzięcz nej na zwie
„Fi szbot”, przy uli cy Na bie rież nej”.

UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Tak jak Ka nał Sec ken bur ski bez po śred nio, tak Kró le wiec ki Ka nał Mor ski jest w sym bo licz ny spo sób

po wią za ny z oso bą twór cy Ka na łu Obe rlandz kie go (El blą skie go), GGeeoo  rr  ggaa  JJaa  ccoo  bbaa  SSttee  eenn  kkee. Je den
z punk tów krań co wych tej dro gi wod nej znaj du je się w Kró lew cu (Ka li nin gra dzie), gdzie pi lo tem por -
to wym był dzia dek Geo r ga – Got t fried Ste en ke oraz gdzie on sam uro dził się w 1801 ro ku oraz uczył
w re no mo wa nym gim na zjum Col le gium Fri de ri cia num. Dru gim punk tem krań co wym ka na łu jest Pi -
la wa (Bał tijsk), tu pi lo tem por to wym był oj ciec Geo r ga – Jo hann Frie drich Ste en ke,  on sam zaś tutaj
spę dził pod okiem oj ca dzie ciń stwo i mło dość. 

Oj ciec Geo r ga, pi lot por to wy J. F. Ste en ke uto -
nął w 1818 ro ku w cza sie sztor mu, pró bu jąc ra to -
wać z mie li zny an giel skich ma ry na rzy z bry gan ty ny
„In da strie”, co do wo dzi nie bez pie czeń stwa ów cze -
snej że glu gi na tam tej szych wo dach, a cze mu w ja -
kimś stop niu mia ła za ra dzić wła śnie bu do wa
Königs ber ger Se eka nal...

RRyyss.. 33..7766--7777..
„Sta re” (na szczy cie prze świ tu ją cy 
Le nin) i „no we” (pra wo sław na 
ka plicz ka) na brze gu Pre go ły, 
od ci nek ka na ło wy

RRyyss.. 33..7788..  „Za lew Wi śla ny” (Das Fri sche Haff),
XIX -wiecz ny ob raz P. Ah ren sa 

RRyyss.. 33..7799.. Pi la wa i Kró le wiec ki 
Ka nał Mor ski na ma pie z 1922 r. 



RRyyss.. 33..8800.. Pol ski od ci nek ka na ło wy, opo dal gra ni cy pań stwo wej

33..55..  MMaa  ssuu  rrii  sscchheerr  KKaa  nnaall (pol. Ka nał Ma zur ski, ros. Ka nał Ma zur skij)

Bez wzglę du na kraj i ję zyk, ka nał na zy wa się Ma zur ski, choć bliż sze praw dy by ły by na zwy: Ta jem -
ni czy, Za gi nio ny, Nie mal że Za po mnia ny, Pro wa dzą cy Do ni kąd...

Z punk tu wi dze nia kart hi sto rii, Ka nał Ma zur ski mo że być uwa ża ny za „ofia rę wo jen ną” obu wo -
jen świa to wych! Ist nie je, choć je go bu do wa ni gdy nie zo sta ła ukoń czo na i nie prze pły nę ła go na ca -
łej dłu go ści żad na jed nost ka pły wa ją ca. Na do da tek obec nie prze ci na go w po ło wie szla ku gra ni ca
dwóch kra jów– Pol ski i Ro sji (ob wód ka li nin gradz ki) – a w efek cie Unii Eu ro pej skiej.

Jak pi sał Sta ni sław Sro kow ski, au tor Dróg że glow nych w Pru siech Wschod nich1: „Do pó ki nie bę dzie
ka na łu Ma zur skie go, tak dłu go tzw. ddrroo  ggii  wwoodd  nnee  MMaa  zzuurr  sskkiiee nie po się dą na leż ne go im zna cze nia, lecz
bę dą two rzy ły ode rwa ną od ca ło ści i naj mniej waż ną lo kal ną ar ter ję ko mu ni ka cyj ną po łu dnio wo -
-wschod niej czę ści kra ju, tem bar dziej, że rze ka Wę go ra pa, wy pły wa ją ca z jez. Mam ry i łą czą ca w spo -
sob na tu ral ny ba sen je zior ny z do rze czem Pre go ły, ja ko dro ga wod na jest bez zna cze nia.”.

Ob szar, przez któ ry prze bie ga tra -
sa ka na łu, przy na le ży do zlew ni Pre -
go ły. Jed nak po nie waż na zwa tej
dro gi wod nej wią że się bez po śred nio
z Ma zu ra mi, a ka nał brał swój po czą -
tek i miał łą czyć (po przez Ły nę i Pre -
go łę) Kró le wiec z Wiel ki mi Je zio ra mi
Ma zur ski mi – zo stał on opi sa ny w roz -
dzia le: KKaa  nnaa  łłyy  mmaa  zzuurr  sskkiiee.

RRyyss.. 33..8811.. Ślu za Ozier ki (niem. Geo r gen fel de) 
na Ka na le Ma zur skim, po ro syj skiej stro nie 
obec nej gra ni cy

1 S. Srokowski: Drogi żeglowne w Prusiech Wschodnich... Op. cit., s. 14.
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IV. KANAŁY OBERLANDZKIE (ZACHODNIOMAZURSKIE)

44..11..  KKaa  nnaałł  WWee  iinnss  ddoorr  ffsskkii (pol. Ka nał Do brzyc ki, niem. We ins dor fer Ka nal)

Ten wiel ce uro kli wy szlak że glow ny sta no wi od po ło wy XIX wie ku in te gral ną część sys te mu wod -
ne go Ka na łu El blą skie go, któ re go hi sto rycz na na zwa (do cza sów drugiej woj ny świa to wej) brzmia ła
Ka nał Obe rlandz ki. Ka nał Do brzyc ki na le ży więc do gru py ka na łów obe rlandz kich, za rów no z ra cji po -
ło że nia geo gra ficz ne go, jak rów nież z po wo dów hi sto rycz nych. 

We ins dor fer Ka nal prze ko pa no z ini cja ty wy kup ców i raj ców mia sta Za le wo, bę dą ce go od 1525 ro -
ku ad mi ni stra cyj ną sto li cą kra iny o na zwie Obe rland. Ta śród lą do wa dro ga wod na łą czy ła więc Za le -
wo z in ny mi czę ścia mi pań stwa za kon ne go, a na stęp nie sto li cę Obe rlan du z po łu dnio wą czę ścią
pro win cji oraz Pru sa mi Kró lew ski mi. 

Sta ni sław Sro kow ski, au tor Dróg że glow -
nych w Pru siech Wschod nich, opi sy wał tę
dro gę wod ną ja ko Ka nał We ins dor fski.
Współ cze śnie jest ona na zy wa na Ka na łem
Do brzyc kim i łą czy na dal je zio ro Je zio rak
z je zio rem Ewin gi. Je go te raź niej sza dłu gość
wy no si 2,6 km i jest on naj star szym czynnym
ka na łem że glow nym w Pol sce! Wy bu do wa -
no go bo wiem za cza sów i przy zwo le niem
władz za kon nych w la tach 1331-1334,
a więc jesz cze w śre dnio wie czu – z te go też
po wo du zo stał opi sa ny w roz dzia le: KKaa  nnaa  łłyy
kkrrzzyy  żżaacc  kkiiee  ii nnaadd  wwii  śśllaańń  sskkiiee.

44..22..  KKaa  nnaałł  EEll  bblląą  sskkii (hist. Ka nał Obe rlandz ki, niem. Oberländi scher Ka nal)

Jest to naj słyn niej szy ka nał wschod nio pru ski1, re kla mo wa ny tu ry stycz nie jesz cze przed drugą woj -
ną świa to wą, ja ko je den z cu dów ów cze snych Prus Wschod nich. Po łą czył je zio ra kra iny zwa nej Obe -
rlan dem z Żu ła wa mi i Bał ty kiem, a je go ce chą wy róż nia ją cą go spo śród wie lu in nych ka na łów
i sztucz nych dróg wod nych są słyn ne po chyl nie, dzię ki któ rym „stat ki pły wa ją po tra wie”. 

Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go Ka na łu El blą skie go (roz wi dle nie wod ne przy gór -
nym sta no wi sku ślu zy Mi łom łyn) to: 53º 45’ 49” sze ro ko ści pół noc nej NN i 19º 49’ 15” dłu go ści wschod -

niej EE, a współ rzęd ne punk tu koń co we go (daw ne, XIX -wiecz ne
uj ście do je zio ra Dru zno) to: 54º 03’ 41” NN i 19º 29’ 18” EE.

Już po bież ne spoj rze nie na ma pę po zwa la za uwa żyć ko -
rzyst ne ukształ to wa nie i po ło że nie po lo dow co wych, ryn no -
wych je zior Ma zur Za chod nich, sta no wią cych po ten cjal ną
dro gę wod ną na li nii pół noc – po łu dnie. Obec ny Ka nał El blą -
ski to ele ment sys te mu wod ne go, łą czą ce go nie tyl ko za chod -
nio ma zur skie je zio ra z Za le wem Wi śla nym, ale tak że z Wi słą
i Za to ką Gdań ską. Ele men ty te go sys te mu two rzo ne by ły jesz -
cze w śre dnio wie czu (patrz: pod roz dział KKaa  nnaałł  DDoo  bbrrzzyycc  kkii).

W Pru sach Wschod nich prze ło mu XVIII i XIX wie ku tra dy -
cyj ną ga łę zią pro duk cji, obok ho dow li i rol nic twa, był prze -
mysł drzew ny i go spo dar ka le śna. Miej sco we zie miań stwo
oraz sfe ry ku piec kie wi dzia ły w bu do wie dro gi wod nej łą czą -
cej El bląg i Mo rze Bał tyc kie z rree  ggiioo  nneemm  OObbee  rrllaann  dduu (po czę ści

RRyyss.. 44..11.. Do brzy ki (niem. We ins dorf)
– most na Ka na le Do brzyc kim

RRyyss.. 44..22.. Szlak wod ny Ka na łu Obe rlandz kie go (El blą sko -Iław sko -Ostródz kie go): 
Ka nał El blą ski (ko lor żół ty, od ci nek Mi łom łyn – j. Dru zno); 
Ka nał Iław ski (ko lor po ma rań czo wy, od ci nek Mi łom łyn – Za le wo – Iła wa); 
Ka nał Ostródz ki (ko lor zie lo ny, od ci nek Mi łom łyn – Ostró da – Buń ki)

1 W ni niej szym opra co wa niu Ka nał El blą ski sta no wi część przed wo jen ne go Ka na łu Obe rlandz kie go.
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dzi siej sze Ma zu ry Za chod nie) szan sę na roz wój go spo dar czy i cy wi li za cyj ny ca łej Pro win cji,
a przy tym na kon kret ne zy ski. Stąd wie lo let nie (zwłasz cza ze stro ny sfer ku piec kich i go spo dar czych
El blą ga, choć rów nież Iła wy i Ostró dy) pró by na ci sków na sfe ry rzą do we, swo isty lob bing na rzecz
roz po czę cia bu do wy ka na łu. Na prze szko dzie sta wa ły za wsze „le d wie” dwie rze czy: róż ni ca po -
nad 104 m po zio mu wo dy po mię dzy mo rzem i je zio ra mi Obe rlan du oraz … brak środ ków fi nan so -
wych.

W 1825 ro ku el blą scy de pu to wa ni do Land ta gu Pro win cji Pru skiej wy sto so wa li pe ty cję w spra wie
po trze by bu do wy dro gi wod nej łą czą cej je zio ro Je zio rak z je zio rem Dru zno. Pier wot nie bo wiem roz -
wa ża no in ną tra sę ka na łu, ma ją ce go wy cho dzić od je zior Je zio rak i Ewin gi na za cho dzie, w kie run -
ku na Dzierz goń (patrz: pod roz dział KKaa  nnaałł  DDoo  bbrrzzyycc  kkii). Ideę bu do wy ka na łu od koń ca lat 20. po pie rał
pre zy dent Pro win cji Pru skiej HHee  iinn  rriicchh  TThhee  ooddoorr  vvoonn  SScchhöönn. W tę swo istą ba ta lię o utwo rze nie no wej
dro gi wod nej, być mo że już od 1832 ro ku, a za pew ne od je sie ni 1834 ro ku (po wy bu do wa niu Ka na -
łu Sec ken bur skie go) włą czył się el blą ski De ich -Bau -In spek tor (In spek tor ds. Gro bli i Wa łów) GGeeoorrgg  JJaa  --
ccoobb  SSttee  eenn  kkee. 

Wia do mo, że w 1834 ro ku ad mi ni stra cja Pro win cji za ak cep to wa ła pro jekt po łą cze nia gru py je -
zior Obe rlan du z El blą giem, zle ca jąc opra co wa nie bar dziej szcze gó ło we go pla nu in spek to ro wi Ste -
en ke. Do 1837 roku  opra co wał on dwa pla ny po łą czeń wod nych. Tzw. Pierw sza li nia ka na ło wa mia ła
pro wa dzić tra są: je zio ro Dru zno (z po łu dnio wo -wschod niej za to ki) – rze ka Kle pa (ze ślu za mi) – osa -
da Kle pa – osa da Ro dland – młyn na rze ce Kle pa – ry ba czów ka Dru li ty – je zio ro Pi nie wo – osa da Kar -
czem ka – je zio ro Sam bród – Staw Młyń ski w Czul pie – osa da Czul pa – je zio ro Ru da Wo da 
– je zio ro Ra ków ka – je zio ro So pel ka – je zio ro Ilińsk – Staw Młyń ski (Liw ski Staw) w Mi łom ły nie. Stąd
ka nał miał iść al bo ure gu lo wa ną rze ką Li wą, al bo ure gu lo wa ny mi stru ga mi opo dal Ba gień ska i Fal -
ty ja nek, do Je zio ra Drwęc kie go (od stro ny dwóch prze ciw staw nych ra mion te go zbior ni ka wod ne -
go) i osta tecz nie do Ostró dy. 

Pier wot nie plan za kła dał ko niecz ność bu do wy 24, a na stęp nie 26 śluz. Tzw. Dru ga li nia ka na ło wa
mia ła pro wa dzić bez po śred nio od Za le wa i je zio ra Ewin gi w kie run ku El blą ga (patrz: pod roz dział KKaa  --
nnaałł  DDoo  bbrrzzyycc  kkii). Ten jed nak pro jekt sku tecz nie opro te sto wa li zie mia nie z po łu dnio wych oko lic je zio -
ra Dru zno, bo jąc się zmia ny sto sun ków wod nych, czy li ubyt ku wo dy lub wręcz prze ciw nie, za le wa nia
wo da mi ka na łu ich łąk i pól upraw nych. 

Do roz strzy gnię cia po zo sta wa ła jesz cze spra wa ilo ści ko niecz nych do wy bu do wa nia śluz, a na ko -
lej nym eta pie pla no wa nia, za de cy do wa nie czy bę dą za sto so wa ne w ogó le ślu zy, czy też ka na ło we 

po chyl nie. W 1837 ro ku od by ła się w Ber li nie na ra da tech nicz na oraz au -
dien cja Bau -In spekto ra Ste en ke i rzecz ni ków bu do wy ka na łu u kró la pru -

skie go FFrryy  ddee  rryy  kkaa  WWiill  hheell  mmaa IIIIII (1770-1840). Wte dy to mia ła za paść
de cy zja o roz po czę ciu prac bu dow la nych, a więc o fi nan so wa niu in we -
sty cji z ka sy pań stwo wej. Kosz ty by ły zaś znacz ne i mu sia ły sta no wić po -
waż ne ob cią że nie pru skie go bu dże tu2.

Pierw szy etap bu do wy wy ma gał na kła dów rzę du 1.350.000 ów cze -
snych ta la rów, w tym 238.000 (po 1853 ro ku) na ma szy ne rię, wa go ny
i to ro wi ska3.

RRyyss.. 44..33--44.. El bląg – wi dok na port i stocz nię Mi cha ela Mit zlaf fa
w 1835 r. oraz sta ry ra tusz w 1837 r.

RRyyss.. 44..55--66..
Ta lar Fry de ry ka Wil hel ma III z 1830 r.

2 We dług wy li czeń z 1926 ro ku, koszt bu do wy Ka na łu Obe rlandz kie go sta no wił rów no war tość 2,4 ton zło ta. Przy kła do wo koszt bu do wy Wie ży Eif fe la wy niósł od po wied nio 2,2 to ny zło ta, a ce na kup na przez USA od Ro sji
Ala ski wy nio sła 10,8 ton zło ta. Kwe stia kosz tów bu do wy ka na łu zo sta ła opi sa na w książ ce pt. 150 lat Ka na łu Ostró da -El bląg (R. Ko wal ski, C. Waw rzyń ski; Edy tor „Wers”, Olsz tyn 2010).
3 B. Ohlert: Der oberländi scher Ka nal [w:] Alt preus si sche Mo nats schrift zur Spie ge lung des pro vin ziel len Le bens in Li te ra tur, Kunst, Wis sen schaft und In du strie. Königs berg 1864, s. 303.
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Naj więk szym ów cze snym wy zwa niem tech nicz nym by ło po ko na nie po nad 100-me tro wej róż ni cy
po zio mu wód po mię dzy te re nem na po łu dnie od je zio ra Dru zno a miej scem przed je zio rem Pi nie -
wo (w oko li cach dzi siej szej po chyl ni Bu czy niec), zaś wszyst ko to na od cin ku o dłu go ści nie speł na 10
ki lo me trów. Dnia 7 li sto pa da 1841 ro ku Land tag Pro win cji Pru skiej osta tecz nie za twier dził i zle cił pra -
ce przy go to waw cze w ce lu roz po czę cia bu do wy ka na łu. 

Pier wot nie G. J. Ste en ke za pro jek to wał roz wią za nie pro ble mu róż ni cy po zio mu wód za po mo cą wzno -
sze nia ze sta wów drew nia nych śluz ko mo ro wych. Wie le jed nak wska zu je na to, że od sa me go po cząt ku
in ży nier Ste en ke był zwo len ni kiem bu do wy ka na ło wych po chyl ni (rów ni po chy łych)4, za miast ol brzy miej
ilo ści śluz, któ rych funk cjo no wa nie z na tu ry rze czy by ło by cza so chłon ne oraz wy ma ga ło znacz nych za so -
bów wod nych. Miał on na wet pre zen to wać w Ber li nie wy ko na ny przez sie bie mo del ta kie go urzą dze nia
przed człon ka mi Köni gli che Ober -Bau -De pu ta tion (Kró lew skiej Naj wyż szej Ko mi sji Do rad czej), gdzie trwał
in ży nier ski spór „no wa to rów” z „kla sy ka mi”. Po cząt ko wo więk szość człon ków ko mi sji opo wia da ła się za bu -
do wą śluz, co w swo im pier wot nym pro jek cie mu siał uwzględ nić G. J. Ste en ke. Roz wa ża no al ter na ty wę
pod no sze nia i opusz cza nia stat ków przy bli sko 105-me tro wej róż ni cy po zio mów wód, al bo za po mo cą 45
śluz, zbu do wa nych z drew na (róż ni ca wy so ko ści 2,0-2,5 m), al bo za po mo cą 30 ma syw nych śluz, zbu do -
wa nych z ka mie nia (róż ni ca wy so ko ści. 3,0-3,8 m). Osta tecz nie in ży nier Ste en ke, dą żąc do ogra ni cza nia
kosz tów bu do wy i póź niej sze go funk cjo no wa nia ka na łu, za pro jek to wał bu do wę 32 drew nia nych śluz ko -
mo ro wych, z jed no cze snym ob ni że niem po zio mu lu stra wo dy gru py obe rlandz kich je zior do „wspól ne go
mia now ni ka”, le żą ce go na wysokości ca. 99,5-100 m n.p.m. 

Po wie lu la tach za bie gów, pla no wań i przy go to wań, bu do wa tej dro gi wod nej ofi cjal nie ru szy ła
w dniu 2288  ppaaźź  ddzziieerr  nnii  kkaa 11884444  rroo  kkuu, za pa no wa nia kró la pru skie go FFrryy  ddee  rryy  kkaa  WWiill  hheell  mmaa IIVV. Wbi cie
„pierw szej ło pa ty” mia ło miej sce w Mi łom ły nie. Miej sco wość ta sta ła się wkrót ce punk tem cen tral nym
ca łe go sys te mu ka na ło we go, miej scem skrzy żo wa nia (ro zej ścia się) dróg wod nych w kie run ku Ostró -
dy, Iła wy i El blą ga, punk tem od któ re go mie rzy się ki lo me traż po szcze gól nych od cin ków ka na ło wych
(sa ma ślu za Mi łom łyn to – km 0,0).

Ostat nie przy go to wa nia oraz ten jak że waż ny dzień roz po czę cia prac zo sta ły upa mięt nio ne w Kro ni ce
Mia sta Mi łom ły na 1800–19225: „W związ ku z bu do wą ka na łu, od 1 paź dzier ni ka br. roz po czął się tu oży -
wio ny ruch. In spek tor bu dow la ny i trzech po moc ni ków wy ty cza li li nie; ko ło dzie jom, sto la rzom i ko wa lom
z Mi łom ły na i oko lic zle co no wy ko na nie ta czek (krew ny w li nii bocz nej wiel kie go twór cy Her de ra wy ko -
nał pierw sze ko ło do tacz ki), a ko mi sja osza co wa ła zu żyt ko wa ne pod bu do wę ka na łu grun ty.

15 paź dzier ni ka br., w dniu uro dzin na sze go Naj mi ło ściw sze go Kró la, za mie rza no roz po cząć bu -
do wę, ale nie za koń czo no jesz cze prac przy go to waw czych i do pie ro 28 paź dzier ni ka moż na by ło wy -
ko nać pierw szy sztych ło pa tą6. Po nie waż przed się wzię cie to nie sie ze so bą nie prze li czo ne
do bro czyn ne skut ki dla ca łej oko li cy, a też dla na sze go Mia sta, 28 paź dzier ni ka stał się dla Mi łom ły na
świę tem, któ re tak oto prze bie ga ło: Już wcze snym ran kiem wi dzia ło się 60 ro bot ni ków (w na stęp nych
la tach mia no ich za trud nić do dwóch ty się cy) śpie szą cych ra do śnie z tacz ka mi i ło pa ta mi, w kie run -
ku miej sca, gdzie po win na roz po cząć się pra ca. Do dzie sią tej ra no sta wi ło się wie le osób za miej sco -
wych i wy ru szył po chód w ta kim oto po rząd ku:

Kie row nik bu do wy, in spek tor bu dow nic twa wod ne go Ste en ke, pro wa dzo ny przez lan dra ta Ku -
eh na sta z Ostró dy i tu tej sze go su per in ten den ta księ dza Bra chvo ge la, na stęp nie kil ku po sia da czy ziem -

skich i urzęd ni ków, ofi ce ro wie sta cjo nu ją cy
gar ni zo nem w Ostró dzie, do stoj ni cy z Mi -
łom ły na i Ostró dy, za ni mi ma gi strat i tu tej -
si raj co wie, miej sco we brac two kur ko we,
mło dzież szkol na z na uczy cie la mi oraz rze -
sza po zo sta łych wi dzów na wo zach lub pie -
szo.

Przy byw szy na miej sce, tuż przy ogro -
dach miej skich, moż na by ło zo ba czyć
punkt ozna czo ny fla ga mi, gdzie ka nał miał
się roz wi dlać na dwie od no gi, jed ną bie -

RRyyss.. 44..77.. Mi łom łyn – miej sce wbi cia „pierw szej ło pa ty”,
wi dok z okre su re wi ta li za cji ka na łu 
– po czą tek grud nia 2013 r.

4 Wów czas po chyl nie ka na ło we z po wo dze niem funk cjo no wa ły m.in. już od bli sko pół wie ku w An glii, a w 1831 ro ku od da no do użyt ku ame ry kań ski Mor ris Ca nal w sta nie New Jer sey, z osta tecz na licz bą 23 te go ty pu
urzą dzeń. 
5 Chro nik der Stadt Lie bemühl 1800-1922. Kre is ge me in schaft Oste ro de Ost preus sen e. V., Oste ro de am Harz 1979, s. 34-35.
6 W pań stwie pru skim wie le wy da rzeń sta ra no się łą czyć z uro dzi na mi ak tu al nie pa nu ją ce go wład cy. Przy kła do wo rok póź niej, 15 paź dzier ni ka 1845 ro ku, Ste en ke zwo do wał pierw szy sta tek ka na ło wy „Vorwärst”, a 15 paź -
dzier ni ka 1853 r. otwar to w Mi łom ły nie no wy ra tusz. W przy pad ku bu do wy ka na łu nie zdą żo no do sta tecz nie się przy go to wać, m.in. mia ło za brak nąć na rzę dzi, w tym ta czek. Jed nak jak pi sał Ste en ke: „Jest god nym uwa -
gi, że po to mek sław ne go Her de ra, któ re go 100-le cie uro dzin ob cho dzi się w ca łej Eu ro pie (ur. 25 sierp nia 1744 r. w Mo rą gu, od le głym nie speł na 20 km od Mi łom ły na – przyp. C. W.), tu tej szy ko ło dziej Her der jest
do star czy cie lem kół do ta czek ka na ło wych, co już mo że czy nić bu do wę sław ną.”.
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gną cą w kie run ku Ostró dy, dru gą w kie run ku Iła wy. Wszy scy zgro ma dzi li się za tem wo kół miej sca, gdzie
miał być po czą tek ka na łu. Tu taj naj pierw su per in ten dent Bra chvo gel wy gło sił mo wę w kon tek ście ko ściel -
nym i re li gij nym, sto sow ną do wy da rze nia, pro sząc wszech moc ne go Bo ga o po moc i wspar cie przy roz -
po czę ciu i wy ko na niu te go dzie ła. Na stęp nie lan drat, Pan Ku eh nast, przed sta wił prze bieg spraw
zwią za nych z bu do wą od pierw sze go po my słu do sta nu dzi siej sze go; po dzię ko wał pu blicz nie in spek to -
ro wi bu dow nic twa wod ne go, Pa nu Ste en ke, za nie zmor do wa ny za pał, z ja kim ten zaj mo wał się owym
pro ble mem, słu żąc za rów no pań stwu, jak i swo im bliź nim; nie za po mniał też wspo mnieć zwłasz cza
o przy chyl no ści i ła ska wo ści na sze go wiel ce czci god ne go Ma je sta tu Kró lew skie go, któ ry przy zna jąc środ -
ki na urze czy wist nie nie te go nie zmier nie kosz tow ne go przed się wzię cia, dał ko lej ny do wód, jak le ży Mu
na ser cu szczę ście pod da nych; a po tem po pro sił kie row ni ka bu do wy Ste en ke, by roz po czął pra cę.

Pan Ste en ke, po wy gło sze niu je dy nie kil ku sto sow nych słów, wy ra ża ją cych rów nież wdzięcz ność
ła ska wo ści Ma je sta tu Kró lew skie go, dzię ki któ rej zle co no mu wy ko na nie tej bu do wy, wziął przy go to -
wa ną ło pa tę i wy ko nał nią 3 szty chy; po nim uczy ni li to sa mo Pan lan drat Ku eh nast i miej sco wy bur -
mistrz Pan Sa ko low ski, oraz kil ku in nych obec nych. Skarb nik miej ski, Pan Liedt ke, prze wiózł tacz ką
ja kieś 2 kro ki da lej tę pierw szą wy ko pa ną zie mię. W tym miej scu ma po zo stać ona na za wsze.

Te raz po now nie wy stą pił Pan lan drat Ku eh nast i na cześć Je go Kró lew skiej Mo ści wy krzyk nął trzy -
krot nie en tu zja stycz ne „Hoch”, cze mu ra do śnie za wtó ro wa li wszy scy uczest ni cy. Sal wa brac twa kur -
ko we go i huk dział uwznio śli ły świę to wa nie tej chwi li. Po od śpie wa niu jesz cze trze ciej zwrot ki pie śni
„Dzię kuj my Bo gu wraz”, a po niej pru skiej pie śni na ro do wej „Chwa ła ci w wień cu zwy cię stwa”, ru -
szy li wszy scy z po wro tem we wcze śniej szym po rząd ku, ale ro bot ni cy kon ty nu owa li roz po czę tą pra -
cę. Obiad, któ ry urzą dził w swo im do mu ku piec, Pan Dra eger, po łą czył go ści w ra do snym i we so łym
na stro ju aż do póź ne go wie czo ra, a skrom na za ba wa ta necz na za koń czy ła tę uro czy stość i ten dzień.

Ło pa ta, któ rą wy ko na no pierw szy sztych, ma być za opa trzo na w od po wied ni na pis i prze cho wy -
wa na w tu tej szym ar chi wum.”.

In ży nier Ste en ke dą żył do opty mal ne go wy ko rzy sta nia na tu ral ne go ukształ to wa nia te re nu, sca la -
nia ist nie ją cych je zior i cie ków wod nych, bez ko niecz no ści bu do wy do dat ko wych śluz, ja zów, tam
i zbior ni ków. Łą czo no więc je zio ra w je den sys tem prze ko pa mi i na sy pa mi, zmie nia jąc tym sa mym ich
pier wot ne po zio my. 

Idąc od Mi łom ły na w kie run ku pół noc nym: je zio ro Ilińsk (po ło żo ne opo dal Mi łom ły na) zo sta ło
ob ni żo ne o 1,5 m, je zio ro Ru da Wo da ob ni żo no o 1,7 m, a po ziom lu stra wo dy je zio ra Sam bród i Pi -

nie wo spadł aż o 5,0 m! Wszyst ko to zaś
w ce lu stwo rze nia wspól ne go sys te mu
na czyń po łą czo nych, o po zio mie wód
zbli żo nym do wy so ko ści lu stra wo dy
naj więk sze go zbior ni ka re gio nu – je zio -
ra Je zio rak7.

RRyyss.. 44..88..--99 Mi łom łyn – barki oberlandzkie na kanale oraz nieistniejący współcześnie ratusz, 
gdzie od 1853 r. miała być przechowywana „pierwszosztychowa” łopata, lata 20. XX w. 

(www.Bildarchiv-Ostrpreussen.de)

RRyyss.. 44..1100--1111.. Brze gi je zio ra Pi nie wo oko ło 1845 r. 
(ko lor czer wo ny) na ma pie z 1911 r. 
oraz współ cze sne po zo sta ło ści je zio ra Pi nie wo 

7 Jak po da je Ot to Haus burg z Kró lew ca, w urzę do wym spra woz da niu z 24. zgro ma dze nia (w tym wy sta wy) nie miec kich wła ści cie li ziem skich i la sów (Am tli cher Be richt über die 24. Ver sam m lung deut scher Land - und For -
stwir the zu Königs berg vom 23. bis 29. Au gust 1863. Königs berg 1864, s. 555-564), re la cjo nu jąc wy ciecz kę Ka na łem El blą sko -Obe rlandz kim z Geo r gem Ja co bem Ste en ke w ro li prze wod ni ka, w sierp niu 1863 ro ku: je zio ra
Pi nie wo i Sam bród le ża ły 334 sto py (104,8 m) nad po ziom Bał ty ku, a je zio ro Je zio rak 317 stóp (99,5 m), co ozna cza ło by ob ni że nie po zio mów o 5,3 m; je zio ra Ru da Wo da, Bar tę żek i Ilińsk le ża ły ca. 322 sto py (101,1 m)
po nad Bał ty kiem, co ozna cza ło by ob ni że nie po zio mów o 1,6 m. Na le ży do mnie my wać, że po da wa ne w tym opra co wa niu przez Haus bur ga da ne są wia ry god ne, gdyż ba zo wa ły na in for ma cjach sa me go G. J. Ste en ke, któ -
ry nie tyl ko był człon kiem te goż zgro ma dze nia nie miec kich wła ści cie li (ja ko po sia dacz ziem ski w Czul pie, nad je zio rem Ru da Wo da), ale wy ło żył uczest ni kom do wglą du bro szu rę: „Oberländ. Ca nal von Ste en ke”.



105

Zmniej sze nie głę bo ko ści je zior o kil ka me trów po cią gnę ło za so bą uby tek ku ba tu ry tych zbior ni -
ków wod nych na wet o kil ka dzie siąt pro cent. Je zio ro Pi nie wo pra wie znik nę ło z po wierzch ni zie mi,
choć dzię ki je go po zo sta ło ściom na dal ist nie je i funk cjo nu je obec ny szlak że glow ny. 

Ro bo ty i pra ce in ży nie ryj ne po stę po wa ły od Mi łom ły na w kie run ku Iła wy, Ostró dy i El blą ga, ale jed no -
cze śnie od stro ny El blą ga (je zio ra Dru zno), w kie run ku wzgórz Obe rlan du, G. J. Ste en ke roz po czął bu do -
wę sys te mu sprzę żo nych śluz, aby po ko nać na krót kim, li czą cym 9,6 km dłu go ści od cin ku lą du
bli sko 100-me tro wą róż ni cę po zio mu wód (przed ob ni że niem po zio mu je zior ta róż ni ca by ła jesz cze kil ka
me trów więk sza). W tym pierw szym okre sie bu do wy Ste en ke wzniósł 5 (z pla no wa nych 32) drew nia nych
śluz ko mo ro wych (opo dal dzi siej szej po chyl ni Ca łu ny), za si la nych w wo dę po bli ską stru gą Kle pi na.

BBUU  DDOO  WWAA  PPOO  CCHHYYLL  NNII  KKAA  NNAA  ŁŁOO  WWYYCCHH  

Je sie nią 1850 ro ku Georg Ja cob Ste en ke od był, zgod nie z mi ni ste rial ną in struk cją oraz wy tycz ny -
mi Köni gli che Ober -Bau -De pu ta tion, wy pra wę stu dyj ną na wschod nie wy brze że USA8, gdzie oso bi -
ście zlu stro wał i zba dał przy dat ność ka na ło wych po chyl ni, funk cjo nu ją cych na Mor ris Ca nal oraz
Pen n sy lva nia Ca nal. Ste en ke wszedł rów nież w po sia da nie pla nów i ry sun ków tech nicz nych tych
bu dow li, w czym za pew ne do po mógł mu ame ry kań ski in ży nier, spe cja li sta od wi szą cych mo stów
(pro jek tant m.in. Mo stu Bro okliń skie go w No wym Jor ku) – John Au gu stus Ro ebling, któ ry przed wy -
emi gro wa niem do Ame ry ki był pru skim in ży nie rem o na zwi sku JJoo  hhaannnn  AAuu  gguusstt  RRööbblliinngg. 

Ra port i si ła ar gu men tów Ste en ke mu sia ły być
na ty le moc ne, że oko ło mar ca 1851 ro ku za pa dła
w Ber li nie osta tecz na de cy zja o bu do wie na tra sie Ka -
na łu Obe rlandz kie go po chyl ni. Roz po czę to two rzyć
no we pro jek ty i do ku men ta cje tech nicz ne no wa tor -
skich na tych te re nach ma szyn i urzą dzeń. W tym dzie -
le po ma ga li Ste en ke je go współ pra cow ni cy, przy czym
nie ba ga tel ną ro lę mu siał tu ode grać in ży nier i kon -
struk tor CCaarrll  LLeenntt  zzee9, spe cja li sta m.in. od ko lej nic twa,
a prze cież tak na praw dę po chyl nie ka na ło we to spe cy -
ficz na od mia na in fra struk tu ry ko le jo wej.

Z ca łą pew no ścią wy zwa niem tech nicz nym 
by ło to cze nie i od le wa nie ele men tów ma szyn i urzą -
dzeń sa mej po chyl ni oraz ma szy now ni. Za da nie to

w więk szo ści (z nie miec ką pre cy -
zją i do kład no ścią) wy ko nał Kró -
lew ski Za kład Bu do wy Ma szyn
w Tcze wie (KKöönnii  ggllii  cchhee  MMaa  sscchhii  --
nneenn  bbaauu  AAnn  ssttaalltt).

RRyyss.. 44..1122--1133.. Ze spół 5 śluz i je zio ro Dru zno oko ło 1855 r. – prze krój po dłuż ny szla ku Ka na łu Obe rlandz kie go, 
na ma pie Schmi da z 1860 r. oraz róż ni ce po zio mów wód na ślu zach w sto pach, wg O. Haus bur ga (Op. cit., s. 560)

RRyyss.. 44..1144.. Ry ci na po chyl ni na ame ry kań skim Ka na le Mor ri s
(www.ca nal so cie tynj.org)

RRyyss.. 44..1155--1166.. Warsz ta ty Me cha nicz ne 
WI SŁO UJ ŚCIE w Gdań sku – ele men ty 
na pę do we to ro wisk i wóz ków w trak cie 
re wi ta li za cji ka na łu w 2013 r. 
(RZGW w Gdań sku)

8 Za mor ska po dróż G. J. Ste en ke zo sta ła z de ta la mi opi sa na w książ ce pt. 100 lat że glu gi pa sa żer skiej Ostró da -Iła wa -El bląg 1912-2012 (R. Ko wal ski, C. Waw rzyń ski; Edy tor „Wers”, Olsz tyn 2012).
9 Carl Lent ze (1801-1883) był ró wie śni kiem G. J. Ste en ke. Ja ko wy bit ny kon struk tor i pro jek tant za sły nął głów nie ja ko twór ca kra to we go mo stu dro go wo -ko le jo we go nad Wi słą w Tcze wie. Bu dow lę wznie sio no w la -
tach 1851-1857 i wów czas li czą cy 837 me trów dłu go ści most był naj dłuż szym w Eu ro pie. O je go in ży nier skiej re no mie świad czy fakt, że w 1855 ro ku Carl Lent ze był człon kiem mię dzy na ro do wej ko mi sji opi niu ją cej tech -
nicz ną wy ko nal ność pro jek tu Fer dy nan da de Les seps bu do wy Ka na łu Su eskie go. Osią gnął w pań stwie pru skim szczy ty za wo do wej ka rie ry, tj. ty tuł Taj ne go Nad rad cy Bu dow la ne go.
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Georg Ja cob Ste en ke przy spo so bił za sto so wa ne
przez in ży nie rów ame ry kań skich roz wią za nia, cho ciaż -
by ta kie jak: dwa rów no le głe to ro wi ska i li ny po cią go -
we na rol kach po mię dzy szy na mi, za sa dę „su che go
grzbie tu”, idą ce w prze ciw nych kie run kach wa go ny
na szy nach oraz za pew ne spo so by prze no sze nia na pę -
du. Je go ory gi nal ną za słu gą by ło, co war to pod kre ślić,
za pro jek to wa nie po chyl ni na pę dza nych wy łącz nie si łą
gra wi ta cji wo dy.

Do dzi siej sze go dnia (od po nad 150 lat) ca ła skom -
pli ko wa na ma szy ne ria dzia ła bez ko niecz no ści uży cia
ja kich kol wiek sil ni ków pa ro wych, spa li no wych czy
elek trycz nych. W ce lu za pew nie nia na pę du ma szy -
now niom po chyl ni, Ste en ke wy ko rzy stał w spo sób per -
fek cyj ny gra wi ta cję wo dy. Po wy ko na niu swo jej pra cy
na naj wy żej po ło żo nej (wzglę dem po zio mu mo rza) po -
chyl ni Bu czy niec, wo da spły wa naj pierw spe cjal nym
ka na łem obie go wym, a na stęp nie sa mym Ka na łem
do ko lej nej, ni żej po ło żo nej po chyl ni. Po chyl nie te by -

ły za tem (i są na dal) na pę dza ne wo da mi obe rlandz kich (za chod nio ma zur skich) je zior oraz nie wiel -
ki mi, oko licz ny mi cie ka mi wod ny mi.

Pra ce kon cep cyj ne oraz pla ni stycz ne zwią za -
ne ze stwo rze niem ka na ło wych rów ni po chy -
łych trwa ły 2-3 la ta, na to miast sa ma bu do wa
po je dyn czej po chyl ni za ję ła in ży nie ro wi Ste en -
ke 3-4 la ta. Rów no le gle za czę to pra ce ziem ne,
po le ga ją ce na łą cze niu sztucz nym ka na łem
(czę ścio wo sy pa nym, czę ścio wo ko pa nym) od -
cin ków po mię dzy przy szły mi po chyl nia mi oraz
bu do wa nym od stro ny El blą ga ze spo łem 5 śluz,
a tak że usy py wa niu sto ków po chyl ni.

Bu do wę ze spo łu 5 śluz Ste en ke za koń czył
oko ło 1854 ro ku. Nie mal że w tym sa mym cza sie
Ste en ke przy stą pił do bu do wy 4 po chyl ni ka na -
ło wych: Bu chwal de (Bu czy niec), Kan then (Ką -
ty), Schönfeld (Ole śni ca) i Hir sch feld (Je le nie). 

Bu do wą po chyl ni Bu czy niec kie ro wał Bau me ister
GGeeoo  rr  ggee  BBaauumm  ggaarrtt, pra ca mi na po chyl niach Ką ty
i Ole śni ca za wia dy wał Bauführer SSiieehhrr, na to miast
za pra ce na po chyl ni Je le nie od po wia dał Bau me -
ister SScchhmmuunnddtt. 

RRyyss.. 44..1177--1188. Prze krój po przecz ny gór ne go sta no wi ska 
po chyl ni oraz pla ny to ro wi ska po chyl ni i urzą dzeń 

trans mi syj nych wg Schmi da, z 1860 r.

RRyyss.. 44..2222..  Hi po te tycz ny wi dok po chyl ni w cza sie bu do wy 
– re wi ta li za cja po chyl ni Bu czy niec w 2013 r.

RRyyss.. 44..1199.. Ry ci na G. Theu er kau fa po chyl ni Ole śni ca z 1870 r.
oraz to sa mo miej sce współ cze śnie

RRyyss.. 44..2200--2211.. Ob wiesz cze nia pra so we o roz po czę ciu wzno sze nia
po chyl ni z li sto pa da 1853 r. oraz mar ca 1855 r.
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Ostat nią (wów czas) po chyl nię Bu czy niec otwar to ofi cjal nie w pią tek, 31 sierp nia 1860 ro ku. W uro -
czy sto ści uczest ni czył m.in. pru ski mi ni ster han dlu AAuu  gguusstt  vvoonn  ddeerr  HHeeyyddtt, nad pre zy dent Prus Wschod -
nich FFrraannzz  AAuu  gguusstt  EEiicchh  mmaannnn oraz nad bur mistrz El blą ga TThhee  ooddoorr  KKoonn  rraadd  BBuurr  sscchheerr. Obec ni
do stoj ni cy, w tym oko licz ni lan dra ci, od by li kil ka krot nie jaz dę stat kiem ka na ło wym w dół i w gó rę
po chyl ni.

Łącz nie czte ry wy bu do wa ne w owym cza sie po chyl -
nie słu ży ły do po ko na nia pra wie 86 m róż ni cy po zio -
mów wo dy (Je le nie – 22 m, Ole śni ca – 24 m, Ką ty
– 19 m, Bu czy niec – 21 m), na od cin ku nie speł na 8 km. 

Po ko na nie po zo sta łej róż ni cy (nie speł na
14 m) w sto sun ku do lu stra wo dy Dru zna 
za pew niał ze spół 5 śluz (o spa dzie wo dy od
1,9 do 3,1 m).

PPOO  CCZZĄĄTT  KKII  ŻŻEE  GGLLUU  GGII  NNAA KKAA  NNAA  LLEE

Że glu ga na po szcze gól nych od cin kach ka na ło wych by ła upra wia na na dłu go przed uru cho mie -
niem ca łe go ka na łu, jesz cze za nim wy bu do wa no od ci nek z po chyl nia mi, a więc za nim Iła wa, Za le -
wo i Ostró da uzy ska ły bez po śred nie po łą cze nie że glu go we z El blą giem. Wy mie nio ne trzy mia sta
obe rlandz kie zy ska ły wszak po łą cze nie ka na ło we mię dzy so bą. Pod kreśl my, że już sam in ży nier Ste -
en ke wo do wał stat ki ka na ło we od po cząt ku bu do wy, a tak że do pro wa dził po śred nio do uru cho mie -
nia re gu lar nej że glu gi to wa ro wej na ka na le już od wcze snych lat 50. XIX wie ku. Przy kła do wo w Iła wie
Ste en ke miał spo wo do wać zo bo wią za nie się raj ców miej skich do po wo ła nia spół ki że glu go wej i wy -
bu do wa nia przy sta ni dla stat ków. Jed nak dzię ki że glu dze, w wy mia nie han dlo wej uczest ni czy ły rów -
nież Żu ła wy. W koń cu kwiet nia 1851 r. ru szy ła re gu lar na że glu ga po mię dzy Ostró dą, Mi łom ły nem
i El blą giem, a w po cząt kach ma ja 1853 r. po mię dzy Iła wą, Za le wem i El blą giem.

Jak za tem od by wał się trans port, sko ro nie by ło jesz cze sys te mu po chyl ni? Na le ży pod kre ślić, że
po wy bu do wa niu w 1849 ro ku śluz w Mi łom ły nie i Zie lo nej, już od ro ku 1851 ist nia ła moż li wość że -
glu gi mię dzy Ostró dą, Mi łom ły nem, Iła wą i Za le wem aż do Czul py (pół noc ny kra niec je zio ra Ru da
Wo da), zaś rok póź niej szlak roz sze rzo no do Kar czem ki, gdzie znaj do wał się punkt prze ła dun ko wy,
w miej scu, gdzie dro ga wod na prze ci na ła szo sę łą czą cą Mał dy ty z Pa słę kiem. Da lej do El blą ga to wa -
ry trans por to wa no wo za mi kon ny mi. W in nym wa rian cie ła dun ki prze wo żo no bar ka mi do Za le wa,
po tem lą dem do Dzierz go nia i po now nie dro gą wod ną do El blą ga10.

Że glu gę upra wia no rów nież na dru gim, pół noc nym krań cu two rzo ne go sys te mu wod ne go, a więc
na Za le wie Wi śla nym, No ga cie i rze ce El bląg, a tak że na je zio rze Dru zno i rze ce Dzierz goń. Dzię ki
el blą skim wi zjo ne rom biz ne su już w 1828 ro ku kur so wał na tra sie El bląg  – Kró le wiec pierw szy drew -
nia ny pa ro wiec w pro win cji pru skiej, któ ry na zwa no „Co per ni cus”. Ka dłub stat ku zbu do wał el blą ski
szkut nik Da niel Got tlieb Fech ter dla Ja co ba van Rie sen. Na to miast ma szy nę pa ro wą za ku pio no w fir -
mie Co ok & Co. w Glas gow. Ten że „Co per ni cus” nie pły wał na wet je den se zon. Dnia 18 paź dzier ni -
ka 1828 ro ku pod czas sztor mu zo stał wy rzu co ny na brzeg. Po wy mon to wa niu ma szy ny pa ro wej
ka dłub był eks plo ato wa ny ja ko bar ka z na pę dem ża glo wym.

Ko lej nym el blą skim stat kiem był że la zny pa ro wiec bocz no ko ło wy „Schwal be” (Ja skół ka), zbu do -
wa ny w 1840 ro ku w an giel skiej stocz ni Ditch burn & Ma re w Blac kwall. Z dniem 1 czerw ca 1841 r.
„Schwal be” roz po czę ła re gu lar ne rej sy do Kry ni cy Mor skiej. Zi mą sta tek cu mo wał na rze ce El bląg.

RRyyss.. 44..2233--2244.. In sce ni za cja 
uro czy sto ści otwar cia ka na łu 

– w 150. rocz ni cę, 
w sierp niu 2010 r. 
(www.ema zu ry.com)

RRyyss.. 44..2255..  Czte ry po chyl nie (P) i ze spół pię ciu śluz (S) na ma pie Schmi da
z 1860 r. (uwa ga: pół noc po stro nie pra wej, wschód u do łu)

10 R. Ko wal ski, C. Waw rzyń ski: 100 lat że glu gi... Op. cit., s. 12.
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Póź niej „Schwal be” wy ko rzy sty wa na by ła ja ko ho -
low nik do trans por tu drew na na je zio rze Dru zno.
Od by wa ła tak że rej sy spa ce ro we: do za jaz du „Klep -
pe” (Kle pi na), któ ry znaj do wał się na od cin ku
od Dru zna do po chyl ni Ca łu ny oraz na po chyl nię Je -
le nie.

Pierw szym wy ko na nym cał ko wi cie w Pru sach
Wschod nich pa row cem był drew nia ny bocz no ko ło -
wiec o na zwie „Ja mes Watt”, wy po sa żo ny w ma szy -
nę pa ro wą z za kła dów Schi chaua, o mo cy 42 KM.
Zwo do wa no go 30 mar ca 1849 ro ku w el blą skiej
stocz ni Mi cha ela Mit zlaf fa. Od 11 czerw ca 1849 ro -
ku „Ja mes Watt” roz po czął re gu lar ne rej sy do Kró -
lew ca11.

Po chyl nię w Bu czyń cu i tym sa mym Ka nał Obe -
rlandz ki, ofi cjal nie otwar to 31 sierp nia 1860 ro ku, ale G. J. Ste en ke pro wa dził da lej pra ce wy koń cze -
nio we, co naj mniej do koń ca te goż ro ku, jed nak już wkrót ce ru szy ła wła ści wa ka na ło wi że glu ga
to wa ro wa, przez po chyl nie prze pły nę ły pierw sze bar ki z ła dun ka mi. Dnia 29 paź dzier ni ka 1860 ro -
ku, o go dzi nie 18.00, el blą ski pa ro wiec „Schwal be” na po tkał na je zio rze Dru zno 6 ka na ło wych ba -
rek za ła do wa nych drew nem, któ re prze szły wcze śniej przez wszyst kie 4 po chyl nie (oraz 5
drew nia nych śluz), a któ rym szedł na prze ciw i osta tecz nie wziął na hol w stro nę Za le wu Wi śla ne go.
Tak więc ten wła śnie pa ro wiec brał bez po śred ni udział w uru cho mie niu tak dłu go ocze ki wa nej że -
glu gi na szla ku El bląg – Obe rland.

Pierw szy peł ny rok że glu go wy roz po czął się w kwiet niu 1861 ro ku. W tym ce lu też opra co wa no i nada -
no na po cząt ku te goż mie sią ca w Kró lew cu spe cjal ny Re gu la min Po li cji Ka na ło wej (niem. Ka nal -Po li zei -
-Re gle ment), czy li zbiór prze pi sów że glu go wych i po rząd ko wych obo wią zu ją cych na ka na le.

Po dob nie jak na Ka na le Fi now (patrz: pod roz dział KKaa  nnaałł  MMaa  zzuurr  sskkii), rów nież na Ka na le Obe rlandz -
kim wy kształ cił się ści śle okre ślo ny, cha rak te ry stycz ny dla te go szla ku wod ne go typ jed nost ki pły wa -
ją cej, co w spo sób na stę pu ją cy opi sał Wal de mar Da nie le wicz12: „Ogra ni cze nia dro gi wod nej w po sta ci
sze ro ko ści ka na łu, wy mia rów śluz oraz wóz ków po chyl ni spo wo do wa ły, że bu do wa ne stat ki nie mo -
gły prze kra czać ge ne ral nie 27 m dłu go ści i 3,35 m sze ro ko ści oraz cię ża ru 60 t. Na to miast na od cin -
ku Ostró da – Sta re Ja błon ki sze ro kość nie mo gła być więk sza niż 3,20 m. Na sku tek tych spe cy ficz nych
ogra ni czeń stat ki bu do wa ne na tę dro gę wod ną przed 1945 r. na zy wa no „ssttaatt  kkaa  mmii  oobbee  rrllaannddzz  kkii  mmii”,
a bu do wa ne bar ki bez na pę du zwa no „OObbeerrlläännddeerr  KKaahhnn” (obe rlandz ka bar ka to wa ro wa) lub „Le ich -
ter” (lich tu ga).

Tak więc w ję zy ku pol skim utar ła się owa po pu lar na na zwa stat ków ja ko „oobbee  rrllaanndd  kkii”. By ły to bar -
ki bu do wa ne z drew na, o pła skim dnie, z rów nież drew nia ny mi wrę ga mi i gro dzia mi. Bar ki bu do wa -
ne przed 1885 ro kiem wzo ro wa ne by ły na jed nost kach z Za le wu Wi śla ne go, tzw. lo mach i na zy wa ne
by ły „Ka nal bo ot”, czy li łódź ka na ło wa. Bar ki bu do wa ne po 1885 ro ku, zwa ne „Oberländer Kah ne”,

by ły rów nież kon struk cji drew nia nej z jed -
ną ła dow nią. Po sia da ły one je den maszt
skła da ny, na któ rym mo co wa no ża gle. Ta -
kie roz wią za nie umoż li wia ło przej ście
głów nie je zio ra mi, gdyż licz ne ni skie mo -
sty na ka na le nie po zwa la ły na sta wia nie
masz tu.

Bar ki czę sto cią gnię te by ły si łą ludz kich mię śni, co by ło naj tań szą i naj czę ściej sto so wa ną wów czas
me to dą. Ho lo wa nie od by wa ło się z lą du ścież ka mi ho low ni czy mi bie gną cy mi wzdłuż ka na łów. Pod -
sta wo wym urzą dze niem prze zna czo nym do ho lo wa nia tych ba rek był tzw. „cy blat”, czy li sze ro ki pas
umo co wa ny na ra mie niu cią gną ce go po łą czo ny z bar ką li ną ho low ni czą. Do ho lo wa nia uży wa no

RRyyss.. 44..2266.. Pa ro wiec „Schwal be” na ob ra zie 
Oswal da Wal ter sa Brier ly

RRyyss.. 44..2277.. Bar ka obe rlandz ka na wóz ku po chyl ni 
(Atlas zur Ze it schrift für Bau we sen, Ber lin 1861) 

11 R. Ko wal ski, C. Waw rzyń ski: 100 lat że glu gi... Op. cit., s. 14-15.
12 R. Ko wal ski, C. Waw rzyń ski: 100 lat że glu gi... Op. cit., s. 168.
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rów nież za przę gów kon nych. W miej sco wo ściach po ło żo nych w po bli żu dro gi wod nej funk cjo no -
wa li tzw. traj be rzy, któ rzy dys po nu jąc spe cjal nie wy szko lo ny mi w tym ce lu koń mi, świad czy li usłu gi ho -
low ni cze.

Póź niej sze „obe rland ki” by ły czę sto kon -
struk cji mie sza nej, to zna czy, że wrę gi i gro -
dzie by ły sta lo we, a ka dłub drew nia ny.
Po sia da ły one dwa masz ty, na któ rych mo co -
wa no oża glo wa nie. W la tach 30. XX wie ku
bo gat si szy pro wie sto so wa li do na pę du ba rek
„Stoss bo ot”, co ozna cza ło w wol nym tłu ma -
cze niu „po py cha ną łódź”. Był to nie wiel kiej
mo cy sil nik „na moc no” przy mo co wa ny
do płe twy ste ro wej bar ki (…)

Pod ko niec XIX wie ku za czę to bu do wać bar ki sta lo we o na pę dzie pa ro wym zwa ne „OObbeerrlläännddeerr
GGüütteerr  ddaammpp  ffeerr (obe rlandz ki pa ro wiec to wa ro wy). By ły to stat ki mo gą ce po ru szać się sa mo dziel nie, po -
sia da ją ce ła dow nie, w któ rych prze wo zi ły to wa ry. Póź niej, spo ra dycz nie, za stą pi ły je bar ki mo to ro we
zwa ne „OObbeerrlläännddeerr  GGüütteerr  mmoo  ttoorr  sscchhiiffff (obe rlandz ka bar ka mo to ro wa). Na po cząt ku XX wie ku za czę -
ły się po ja wiać licz ne stat ki pa sa żer skie (OObbeerrlläännddeerr  PPaass  ssaa  ggiieerr  ddaammpp  sscchhiiffff) – naj pierw po cząt ko wo
z na pę dem pa ro wym, a póź niej mo to ro wym (OObbeerrlläännddeerr  PPaass  ssaa  ggiieerr  mmoo  ttoorr  sscchhiiffff), bu do wa ne spe cjal -
nie na tra sę ka na łu.”.

KKAA  NNAA  ŁŁOO  WWAA  PPRRZZEE  BBUU  DDOO  WWAA

W 1872 ro ku ru szy ła bu do wa ka na łu z Ostró dy, z Je zio ra Drwęc kie go, przez Je zio ro Pau zeń skie
w kie run ku je zio ra Sze ląg (patrz: pod roz dział KKaa  nnaałł  OOssttrróóddzz  kkii). W mię dzy cza sie przy stą pio no do bu -
do wy no wej, pią tej (i jak się oka za ło ostat niej) po chyl ni. Bau rath Ste en ke pod jął de cy zję o za stą pie -

RRyyss.. 44..2288--2299..  Fa mi la La sch kow skich na bar ce 
o na pę dzie ża glo wo -mo to ro wym oraz cią gnię cie 
bar ki li ną ho low ni czą, po czą tek lat 30. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ostr preus sen.de)

RRyyss.. 44..3300.. Obe rlandz ki że la zny pa ro wiec to wa ro wy „An to nia” na po chyl ni w Bu czyń cu, pocz tów ka z po cząt ków XX w.
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niu ze spo łu 5 drew nia nych śluz ko mo ro wych od stro ny je zio ra Dru zno po chyl nią Ca łu ny (wów czas
Neue Kuss feld, pol. No we Ku sy, nie ca łe 14 me trów róż ni cy po zio mu wód). Ro bo ty roz po czę to w 1874
ro ku  – na rok przed przej ściem rad cy bu dow la ne go G. J. Ste en ke na za słu żo ną eme ry tu rę. W na -
stęp nych la tach za pew ne peł nił on funk cję do rad cy i kon sul tan ta.

Osta tecz nie po chyl nię od da no do użyt -
ku po 7 la tach bu do wy, w 1881 ro ku. Ste -
en ke i je go współ pra cow ni cy wy ko rzy sta li
też przy tej oka zji ko lej ną (li czą cą so bie już
wów czas po nad ćwierć wie ku) no wi nę
tech nicz ną. Choć za sto so wa li po now nie
na pęd wod ny, to jed nak za miast ko ła
wod ne go wy ko rzy sta no tur bi nę wod ną ty -

pu Fran ci sa. By ła on bar dziej wy daj na, gdyż
do ta kiej sa mej pra cy po trze bo wa ła znacz nie
mniej wo dy. 

Ślu zy przy po chyl ni Ca łu ny osta tecz nie ro ze bra no13. Daw ny tor wod ny (w od le gło ści kil ku dzie się -
ciu me trów) idzie na dal rów no le gle do to ro wi ska. Z re gu ły pły ną cy ka na łem turyści (ja dą cy na szy -
no wych wóz kach) nie zda ją so bie z te go spra wy. 

„„OODD  WWIIEECCZZ  NNYY””  PPRROO  BBLLEEMM  ZZ NNAA  ZZEEWW  NNIICC  TTWWEEMM

Ka nał zo stał ofi cjal nie na zwa ny, zgod nie z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie pra wo daw stwem. Ofi -
cjal na i urzę do wa na zwa tej bu dow li wod nej, zgod nie z na dal obo wią zu ją cym roz po rzą dze niem Mi -
ni stra Ad mi ni stra cji Pu blicz nej z dnia 11 lu te go 1949 r. o przy wró ce niu i usta le niu nazw miej sco wo ści
(M. P. z 1949 r. nr 17, poz. 225), brzmi: KKaa  nnaałł  EEll  bblląą  sskkii. 

Co jest nie zmier nie istot ne dla wła ści we go na -
zew nic twa ca łe go sys te mu ka na ło we go, Ka na łem
El blą skim ofi cjal nie na zwa ny zo stał od ci nek od Mi -
łom ły na do Drau sen See, a więc do je zio ra Dru zno.
Pod kreśl my: nie od Ostró dy, Iła wy, czy Za le wa
do je zio ra Dru zno, ale od Mi łom ły na! Co zaś się ty -
czy jjee  zziioo  rraa  DDrruu  zznnoo (Drau sen See), to je go ofi cjal na
na zwa zo sta ła usta lo na roz po rzą dze niem Mi ni stra
Ad mi ni stra cji Pu blicz nej z dnia 2 kwiet nia 1949 r.
o przy wró ce niu i usta le niu nazw miej sco wo ści (M. P.
z 1949 r. nr 29, poz. 445). 

Na zwa Ka nał El blą ski po ja wia się rów nież ośmio -
krot nie w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz -

ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych) – wy daw nic twie Głów ne go Urzę du Geo de zji
i Kar to gra fii z 2006 r. 

Nie mal od po cząt ków, nie tyl ko funk cjo no wa nia, ale
i bu do wy ka na łu, je go na zwa (za rów no okre śle nia nie -
miec kie, jak i pol skie pró by tłu ma cze nia) na wią zy wa ły
do kra iny o na zwie OObbee  rrllaanndd. Sło wo to tłu ma czo ne by -
ło na ję zyk pol ski naj czę ściej ja ko Po gó rze, Gór ny Kraj
lub kon tek sto wo ja ko Pru sy Gór ne14. Jest to jesz cze krzy -

żac ka na zwa ob sza ru le żą ce go na za chód, po łu dnio wy za chód i po łu dnie od War mii. Już w XIX wie -
ku by ło to zwy cza jo we okre śle nie ob sza ru po mię dzy wy żyn ny mi te re na mi oko lic Dy lew skiej Gó ry
(312 m n.p.m.) a El blą giem i Pa słę kiem (mię dzy Gar bem Lu baw skim a Wy so czy zną El blą ską) – z ta -

RRyyss.. 44..3311--3322.. Po chyl nia Ca łu ny w trak cie re wi ta li za cji w 2013 r.
oraz sta ry tor wod ny ze spo łu śluz (idą cy na pra wo 
od wi docz nej na zdję ciu kra tow ni cy wóz ka)

RRyyss.. 44..3333.. Frag ment roz po rzą dze nia Mi ni stra AP 
z dnia 11 lu te go 1949 r.

RRyyss.. 44..3355.. Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r., s. 63

RRyyss.. 44..3344.. Frag ment roz po rzą dze nia Mi ni stra AP 
z dnia 2 kwiet nia 1949 r.

13 Praw do po dob nie rów nież w tym sa mym okre sie osta tecz nie ro ze bra no ślu zę na Ka na le Do brzyc kim, w wy ni ku cze go wo dy je zior Ewin gi i Je zio rak po łą czy ły się już bez po śred nio, a po ziom je zio ra Ewin gi osta tecz nie
ob ni żył się do po zio mu Je zio ra ka, a więc cha rak te ry stycz ne go dla ca łe go sys te mu wod ne go Ka na łu Obe rlandz kie go.
14 Rze czy wi ście, po mię dzy ni zin ny mi te re na mi Żu ław (je zio ro Dru zno le ży le d wie 0,3 m n.p.m.) a je zio ra mi Obe rlan du ist nia ła po nad 100-me tro wa róż ni ca wznie sień, co w peł ni uza sad nia ło ta ką wła śnie na zwę tej hi sto -
rycz nej i od daw na już nie ist nie ją cej kra iny. Pier wot nie „Okręg Obe rlan du” był two rem sztucz nym, ad mi ni stra cyj nym, nie jed no rod nym geo gra ficz nie. Li kwi du jąc Pań stwo Za kon ne w 1525 ro ku, ostat ni Wiel ki Mistrz i jed -
no cze śnie pierw szy Ksią żę Prus Al brecht Ho hen zol lern, po dzie lił no we, świec kie pań stwo na trzy du że okrę gi: Sam bię (z Kró lew cem), Na tan gię (z Wiel ki mi Je zio ra mi Ma zur ski mi) i wła śnie Obe rland. Ten stan rze czy
for mal nie prze trwał do 1752 ro ku, choć na zwa Obe rland da lej funk cjo no wa ła w świa do mo ści miesz kań ców. Kra ina obe rlandz ka okre śla na by ła rów nież ja ko Hoc ker land (pol. Kraj Gar ba ty, Pa gór ko wa ty).
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ki mi (mię dzy in ny mi) miej sco wo ścia mi jak Iła wa, Ostró da, Mi łom łyn, Za le wo, Mał dy ty, Mo rąg i Pa -
słęk. Co naj mniej do koń ca drugiej woj ny świa to wej mó wi ło się więc o OObbeerrlläännddii  sscchheerr  KKaa  nnaall, czy li
o KKaa  nnaa  llee  OObbee  rrllaannddzz  kkiimm. 

Opis ka na łu od naj dzie my mię dzy in ny mi w To mie XIII Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie -
go15, pod ha słem WWii  ssłłaa: „Do sys te ma tu Wi sły na le ży wła ści wie tak że i rze ka El bląg (El bing); jest to 10
klm. dłu gi od pływ je zio ra Druż no (Drau sen) do za to ki Świe żej. Rze ka El bląg jest po czę ści ostat nim
ogni wem kkaa  nnaa  łłuu  EEll  bblląągg  sskkoo  --OObbee  rrllaannddzz  kkiiee  ggoo. Ka nał ten zu żyt ko wu ją cy wie le je zior, sta no wi li nię że -
glow ną, 190 klm. dłu gą, mię dzy któ re mi 40 klm. przy pa da na sa me ka na ły. Dla wy rów na nia róż nic
po zio mu, ob ni żo no po ziom nie któ rych je zior, zaś przez ni żej le żą ce je zio ro Abi zgar (Kar nic kie 
– przyp. C. W.) zo sta ła usy pa na sze ro ka gro bla i w niej do pie ro wy ko pa ny ka nał, o dwa me try wyż -
szy od po zio mu je zio ra i wresz cie z po wo du znacz nej róż ni cy po zio mu (106 mt.) mię dzy je zio ra mi Pin -
nau (Pi nie wo – przyp. C. W.) i Druż no za ło żo no 5 rów ni po chy łych, od 14 do 25 mt. wy so ko ści.
Z po mo cą si ły wo dy, wo zy, stat ki i tra twy prze wo żą się po lą dzie pod gó rę i na dół. Tyl ko ka nał Mor -
ry sa w Pen syl wa nii ma po dob ne urzą dze nie16”.

Po nad de ka dę wcze śniej, bo w To mie II Słow ni ka17,
pod ha słem DDrruu  zznnoo na pi sa no: „niem. Drau sen see, myl -
nie Druż na, je zio ro dość znacz ne i ze wszech miar war te
opi su (…) Do pły wów na Dr. do syć spo ro, mia no wi cie ze
wzgó rza (czy li Obe rlan du – przyp. C. W.). Znacz niej sze są:
rze ka Dzierz goń (Sor ga), po któ rej stat ki idą z po łu dnia
przez je zio ro, zwy kle zbo żem lub drze wem ła dow ne; rze -
ka Kle pa (Klep pe), z któ rą się scho dzi no wy ka nał el blą -
sko -ma zur ski (oberländisch -el bin ger Ka nal), łą czą cy
wiel kie je zio ra pod Iła wą i Ostró dą z jez. Dru znem (…)
Do da je się jesz cze, że je zio rem Dru znem od by wa się
znacz ny prze wóz zbo ża i drze wa na nie głę bo kich stat -
kach, mia no wi cie od kąd tu no wy ka nał el blą sko -ma zur ski
(oberländisch -el bin ger Ca nal) otwo rzo ny zo stał.”. Na to -
miast w tym sa mym To mie Słow ni ka, pod ha słem El bląg
(str. 334) za mie szo no in for ma cję, dzię ki któ rej nie tyl ko
do wia du je my się o na zwie, ale przede wszyst kim co ka na -
łem trans por to wa no, a więc ja kie miał zna cze nie dla roz -
wo ju go spo dar cze go tych oko lic: „Han del ka na łem
no wym ma zur skim (El bing -Oberländi scher Ka nal) tak się
prze sta wia: Ro ku 1867 spusz czo no do El blą ga łasz tów
psze ni cy 1884, ży ta 4960 (łaszt to mia ra ob ję to ści, sta no -

wią ca od po wied nik ok. 3,3 tys. li trów, a w prze li cze niu 2,2 to ny ży ta – przyp. C. W.), jęcz mie nia 20,
owsa 14, gro chu 84, na sion ole jo wych 574, kar to fli szefl. 5918 (sze fel, niem. Schef fel, to ina czej ko -
rzec, jed nost ka roz li cze nio wa, drew nia na skrzy nia o po jem no ści ok. 55 kg ziem nia ków, sze fel pru ski
sta no wił od po wied nik ok. 55 li trów – przyp. C. W.), weł ny cent. 130 (cet nar, czy li ina czej 4 ka mie nie,
od po wied nik ok. 50 kg – przyp. C. W.), ko ści 633, szmat 1702, róż nych od pad ków 8348, smo ły i pa -
ku be czek 722, sztuk drze wa 7694, du żo róż ne go drze wa na opał i tar cic, spi ry tu su be czek 2624. Z El -
blą ga tym że ka na łem w gó rę wy sła no: wę gli ka mien nych sze fli 24668, róż nych na sion kor cy 6000,
cent. gip su 13087, że la za 342, sia na 772, ku chów rze pio wych 8537, so li be czek 11370, śle dzi 1662,
pa ku itd. 345, wap na, ce men tu 3736, trzci ny, sło my kóp 1168, ce gły i da chów ki 114000.”. 

Szu ka jąc pierw szych nazw ofi cjal nych czy urzę do wych, po win ni śmy od no to wać na zwę EEll  bbiinngg  --
--OOssttee  rroo  ddeerr  CCaa  nnaall (KKaa  nnaałł  EEll  bblląą  sskkoo  --OOssttrróóddzz  kkii) w wy da nym w Ber li nie w 1853 ro ku „Słow ni ku Sta ty -
stycz nym Nie miec”, któ ry do dat ko wo po da wał, że na zwa brzmi tak że: OObbeerrlläännddii  sscchheerr  CCaa  nnaall (KKaa  nnaałł
OObbee  rrllaannddzz  kkii).

RRyyss.. 44..3366.. Ma pa Kró le stwa Prus z 1720 r. – Obe rland 
(Hoc ker land) wy róż nio ny ko lo rem zie lo nym, Na tan gia 

ko lo rem ró żo wym, Sam bia ko lo rem żół tym

RRyyss.. 44..3377..
Słow nik Sta ty stycz ny Nie miec18 z 1853 ro ku

15 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom XIII z 1893 r., s. 587-588.
16 Mor ris Ca nal nie znaj du je się w Pen syl wa nii. Tra sa te go ka na łu prze bie ga w po przek sta nu New Jer sey, na to miast na gra ni cy mię dzy sta no wej łą czy się on bez po śred nio z Pen n sy lva nia Ca nal, któ ry rów nież po sia dał po -
chyl nie, a znaj du je się, jak na zwa wska zu je, rze czy wi ście w Pen syl wa nii. 
17 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom II z 1881 r., s. 168-171.
18 H. Mahl mann: Sta ti sti sches Wörter buch von Deutsch land, mit Aus schlufs des öster re ichi schen An the ils, den preu fsi schen Pro vin zen Preus sen und Po sen, und den Köni gre ichen der Nie der lan de und Bel gien, mit be son de rer
Rücksicht auf Ge wer be, Han del und Schiff fahrt. Ber lin 1853, s. 21.
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W nada nym w Kró lew cu w dniu 11 kwiet nia 1861 ro ku „Re gu la mi nie Po li cji Ka na ło wej” (Ka nal -
-Po li zei -Re gle ment)19 uży to z ko lei na zwy: EEll  bbiinngg  --OObbeerrlläännddii  sscchhee  KKaa  nnaall (KKaa  nnaałł  EEll  bblląą  sskkoo  --OObbee  rrllaannddzz  kkii).
To okre śle nie ka na łu jest za tem naj star szym, z punk tu wi dze nia ukoń cze nia bu do wy i od da niu szla -
ku że glu go we go do użyt ku. Jest to nie wąt pli wie na zwa ofi cjal na  – i co naj bar dziej istot ne, z pierw -
sze go peł ne go ro ku że glu go we go na ka na le.

Pier wot ne na zwy ka na łu, co wy da je się rze czą na tu ral ną, by ły au tor stwa je go twór cy i bu dow ni -
cze go. Do słow nie na za jutrz po wbi ciu „pierw szej ło pa ty”, jesz cze w paź dzier ni ku 1844 ro ku, in ży nier
G. J. Ste en ke oznaj mia w lo kal nej pra sie20 o roz po czę ciu bu do wy KKaa  nnaa  łłuu  EEll  bblląą  sskkoo  --OOssttrróóddzz  kkiiee  ggoo, na -
to miast w ma ju 1845 ro ku o bu do wa niu KKaa  nnaa  łłuu  OOssttrróóddzz  kkoo  --EEll  bblląą  sskkiiee  ggoo, a jesz cze trzy mie sią ce wcze -
śniej KKaa  nnaa  łłuu  EEll  bblląą  sskkoo  --IIłłaaww  sskkoo  --OOssttrróóddzz  kkiiee  ggoo.

Jak wspo mnia no, pierw sze na zwy pol skie po ja wi ły się w la tach 80. i 90. XIX wie ku. „Obe rland” był
utoż sa mia ny geo gra ficz nie z „Ma zu ra mi” (czę ścią Ma zur). W kon se kwen cji mie li śmy KKaa  nnaałł  MMaa  zzuurr  sskkii
lub EEll  bblląą  sskkoo  --MMaa  zzuurr  sskkii. Ta kie na zew nic two jest ze wszech miar wy tłu ma czal ne, gdyż fak tycz nie Obe -
rland to w znacz nej mie rze dzi siej sze Ma zu ry Za chod nie. Z ko lei Mie czy sław Or ło wicz lan so wał i uży -
wał na zwy KKaa  nnaałł  SSttaa  rroo  pprruu  sskkii, na to miast Sta ni sław Sro kow ski na zwy KKaa  nnaałł  OObbee  rrllaannddzz  kkii. 

W tym kon tek ście na le ży pod kre ślić, że naj bar dziej ku rio zal ną na zwą jest KKaa  nnaałł  WWaarr  mmiińń  sskkii. Rzecz
o ty le jest dziw na i wy wo łu ją ca na tu ral ny sprze ciw, że ża den frag ment, od ci nek czy od no ga ka na łu
nie le ży na War mii!!! Na zwa ta po ja wia się i funk cjo nu je w świa do mo ści wie lu osób, no men kla tu rze
urzę dów i in sty tu cji co naj mniej od lat 30. XX wie ku. Do dziś pi sze się i uży wa, je śli nie sa mej na zwy
„War miń ski”, to wy ra że nia, że ka nał (nie zgod nie z praw dą!) przy na le ży do sys te mu (sys te ma tu) je zior
war miń skich. Naj praw do po dob niej „win nym” te go sta nu rze czy jest in ny ka nał wschod nio pru ski
(patrz: pod roz dział KKaa  nnaałł  MMaa  zzuurr  sskkii).

We dług Gu sta wa Ley din ga, au to ra Słow ni ka nazw
miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go21, nie miec ka na zwa
tej dro gi wod nej to OObbeerrlläännddii  sscchheerr  KKaa  nnaall, a któ ra
obec nie (ko niec lat 50. XX wie ku) w ję zy ku pol skim
brzmi KKaa  nnaałł  EEll  bblląą  sskkii lub KKaa  nnaałł  OObbee  rrllaannddzz  kkii, przy czym
ta dru ga for ma uży wa na by ła przez S. Sro kow skie go,
a na zwy te do ty czą szla ku wod ne go łą czą ce go jez.

Ilińsk, czy li Je lo nek (na pół noc od Mi łom ły na – przyp. C. W.) z je zio rem Dru znem po przez jez. Ru dą
Wo dę, Sam bród i Pi nie wo. 

Za po znaj my się z opi sem Sta ni sła wa Sro kow skie go, au to ra Dróg że glow nych w Pru siech Wschod -
nich22, któ ry do Sys te mu Ka na łu Obe rlandz kie go za li czał je zio ra Obe rlan du z sa mym ka na łem oraz
je zio rem Dru zno, ca łą rze kę El bląg, Ka nał Ja giel loń ski (Kra ful ski) oraz rze kę Dzierz goń, wpa da ją cą
do Dru zna po prze ciw nej niż ka nał, za chod niej stro nie po łu dnio we go krań ca je zio ra: „Nie co więk -
szą ro lę w ży ciu eko no micz nem kra ju niż „wod ne dro gi Ma zur skie” (je zio ra i ka na ły Wiel kich Je zior
Ma zur skich – przyp. C. W.), ale w każ dym ra zie dość ogra ni czo ną, gra na za cho dzie pro win cji ka nał
Obe rlandz ki, zwłasz cza zaś od cza su po bu do wa nia w tych stro nach ko lei że la znych, bie gną cych w tym
sa mym co i on kie run ku. Naj do nio ślej sze zna cze nie po sia dał ka nał Obe rlandz ki, zwa ny u nas cza -
sem tak że Sta ro pru skim (au tor na wią zu je do M. Or ło wi cza – przyp. C. W.), w je go pierw szym okre -
sie ist nie nia bez po śred nio po ukoń cze niu bu dow li i po od da niu jej do eks plo ata cji (1860 r.).

SSyyss  tteemm  KKaa  nnaa  łłuu  OObbee  rrllaannddzz  kkiiee  ggoo, uj mu jąc te mi wy ra za mi ca łą ar ter ję ko mu ni ka cyj ną wio dą cą z po -
łu dnia pro win cji aż do za le wu Fry skie go (Wi śla ny – przyp. C. W.), jed no czy w so bie dwa ty py dróg
wod nych. W po łu dnio wej czę ści sto sun ki są po dob ne do tych, ja kie wi dzi my w re jo nie dróg Ma zur -
skich, t. j. po łą cze nia ka na ło we mię dzy po je dyń cze mi je zio ra mi. Pół noc ny na to miast od ci nek, przez
je zio ro Druż no (Drau sen see) i rz. El bląg (El bing) zwią za ny z za le wem Fry skim, ży wo przy po mi na sieć
wod ną to wa rzy szą cą uj ścio wym czę ściom Nie mna. 

Co jed nak naj bar dziej wy róż nia ka nał Obe rlandz -
ki od in nych wschod nio pru skich, to je go nie by wa ła
kunsz tow ność. Aby po ko nać spad te re nu, wy no szą -
cy 99 m na od cin ku 9’2 km mię dzy rów ni ną Bu chwal -

RRyyss.. 44..3388.. Frag ment ogło sze nia prze tar go we go z ka na łem 
War miń skim, z li sto pa da 2012 r.

TTaa  bbee  llaa 44..11
Prze gląd wschod nio pru skich dróg wod nych – Sys tem Ka na łu 
Obe rlandz kie go, wg S. Sro kow skie go

19 Amts -Blatt der Köni gli chen Re gie rung zu Dan zig. Nr 14, Dan zig 1862.
20 El bin ger An ze igen. Nr 90, 1844; Nr 13 i 37, 1845. 
21 G. Ley ding: Słow nik nazw miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go. Cz. II Na zwy fi zjo gra ficz ne (zlo ka li zo wa ne). PTPN, Po znań 1959, s. 264.
22 S. Sro kow ski: Dro gi że glow ne w Pru siech Wschod nich... Op. cit., s. 6 oraz 16-19.
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de (Bu czy niec – przyp. C. W.) a je zio rem Druż no, zbu do wa no 5 rów ni po chy łych, po któ rych ma szy -
ny z po pę dem wod nym sta lo we mi li na mi wy cią ga ją stat ki w gó rę (...) Już sa me ro bo ty oko ło bu do -
wy ka na łu za czę ły się w r. 1845 od ob ni ża nia zwier cia deł wod nych w sze re gu je zior i usta la nia ich
w wy so ko ści mniej wię cej 99 m n. p. m., przy czem po stwo rze niu ko mu ni ka cji mię dzy je zio ra mi spro -
wa dzo no zbęd ną wo dę do je zio ra Drwę skie go, skąd osta tecz nie do sta ła się ona do rze ki Drwę cy
(Dre wenz), kto rą spły nę ła.

Ka nał skła da się z 4 względ nie 5 od cin ków, dla któ rych
punk tem cen tral nym jest miej sco wość Liw no al bo Liw ski
Młyn (Lie be muhl). Tu do pro wa dzo no przede wszyst kiem
głów ne ra mię ka na łu, wio dą ce od jez. Druż no (Drau sen see).
Za czy na jąc od pół no cy, ka nał prze cho dzi zra zu po głę bio ną
rzecz ką Klep pe (Kle pi na – przyp. C. W.), po czem, sto su jąc
rów nię (po chyl nię – przyp. C. W.) pod Neu Kuss feld (No we
Ku sy, obec na na zwa bu dow li to Ca łu ny – przyp. C. W.), po -
zwa la ją cą wznieść się stat kom o 13’50 m, rów nię pod Hir -
sch feld (Je lon ki, obec na na zwa bu dow li to Je le nie
– przyp. C. W.) (21’90 m), Schönfeld (Kra sin, obec na na zwa
bu dow li to Ole śni ca – przyp. C. W.) (24’50 m), Can then 
(Ką ty – przyp. C. W.) (18’80 m) i Bu chwal de (Bu czy niec 
– przyp. C. W.) (20’40 m), do cie ra do je zio ra Pin nau (Pi nie -
wo – przyp. C. W.), skąd da lej przez je zio ra Sam rodt, Röthloff,
Krebs, Zopf (Sam bród, Ru da Wo da, Ra ków ka, So pel ka 
– przyp. C. W.) i Ilińsk (Eiling) pro wa dzi do Liw skie go Mły na
(Mi łom łyn – przyp. C. W.).

SSZZLLAAKK  DDŁŁUU  GGII  NNAA......

Ca ła Obe rlandz ka dro ga wod na ma 176’25 km dłu go ści, z cze go 45 km wy ko pów, na sy pów i t. p. Ka -
nał w naj płyt szych miej scach ma 1’25 m głę bo ko ści, a w naj węż szych, po mi nąw szy ślu zy i prze pu sty mo -
sto we, 16 m sze ro ko ści. Stat ki tu kur su ją ce po sia da ją prze pi sa ne wy mia ry. Przy dłu go ści 24 m, spodem
ma ją 2’5 m sze ro ko ści, u wierz chu zaś 3 m. Za nu rza ją się do 1 m. Naj więk szą wa dą ka na łu jest je go sła -
ba zdol ność trans por to wa, uży wać go bo wiem mo gą tyl ko stat ki do 60 ton no śno ści. Przed zi mą spusz cza
się wo dę z ka na łu do je zio ra Druż no, na wio snę zaś na peł nia się go z je zio ra Pin nau. Przez je zio ro Druż -
no, któ re co raz to bar dziej za ra sta i opa da, wy ba gro wa no 20 m sze ro ką bróz dę. Przy ni skim sta nie wód
głę bo kość jej wy no si 1’3 m, przy śred nim 2 m. Bocz na bróz da w je zio rze Druż no pro wa dzi tak że do uj -
ścia rze ki Dzierz go nia (Sor ge), że glow nej na prze strze ni oko ło 14 km w gó rę aż do miej sco wo ści Baum -
garth (Bą gart – przyp. C. W.) i przy śred niej wo dzie ma ją cej 1’6 do 2 m głę bo ko ści.”.

Z ko lei tak oto cha rak te ry zo wał KKaa  nnaałł  SSttaa  rroo  pprruu  sskkii (Obe rlandz ki) Mie czy sław Or ło wicz, w swo im
Ilu stro wa nym prze wod ni ku23: „Ca ła dro ga z Ostró dy do El blą ga wy no si oko ło 180 km, z te go za le d -
wie czwar ta część ka na ła mi, resz ta przez je zio ra lub rze ki. Naj więk sza trud ność po le ga ła na spro wa -
dze niu stat ków i tra tew z po zio mu 100 m., na któ rym le żą je zio ra sta ro pru skie (obe rlandz kie, 
tj. ostródz ko -iław skie – przyp. C. W.), na po ziom mo rza. Po ra dzo no so bie w ten spo sób, że wzo rem
ame ry kań skim urzą dzo no 5 rów ni po chy łych, każ da po 20 m spa du, gdzie przy po mo cy lo ko mo ty wy
na od po wied nio skon stru owa nych pła skich wo zach prze wo zi się po szy nach stat ki i tra twy z wyż sze -
go ka na łu na niż szy. Głę bo kość ka na łów wy no si 1,25 m, sze ro kość u gó ry 13 m, u do łu 7,5 wiel ki
ruch to wa ro wy na ka na łach pa no wał tyl ko przez pierw szych lat 20, tj. przed otwar ciem ko lei, po tem
prze sta ły się ren to wać.

Pa row ce pa sa żer skie kur su ją przez te je zio ra i ka na ły tyl ko w nie dzie le i świę ta. Wę zeł ca łe go sys -
te mu ka na ło we go znaj du je się w sta wie pod Liw skim Mły nem, gdzie zbie ga ją się ka na ły od po łu dnia
z je zior ko ło Ostró dy i od za cho du spod Iła wy. Stąd za czy na się ku pół no cy naj pięk niej sza par tia po -
dró ży przez ma low ni cze, wą skie a dłu gie je zio ra Lińsk (Ilińsk – przyp. C. W.), Röthlof (Ru da Wo da 
– przyp. C. W.) i Sam rot (Sam bród – przyp. C. W.), za któ ry mi koń czy się część po dró ży, in te re su ją ca
pod wzglę dem kra jo znaw czym, a za czy na ją się cie ka we pod wzglę dem tech nicz nym rów nie po chy -
łe (Ge ne ig te Ebe nen).”.

RRyyss.. 44..3399..  Ka nał Obe rlandz ki i są sied nie szla ki wod ne 
– wg Sta ni sła wa Sro kow skie go

23 M. Or ło wicz: Ilu stro wa ny prze wod nik... Op. cit., s. 216.
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Mie czy sław Or ło wicz twier dzi za tem, że ca ła dro ga z Ostró dy do El blą ga wy no si 180 km, na to -
miast Sta ni sław Sro kow ski za świad cza, że ca ła obe rlandz ka dro ga wod na ma 176 km dłu go ści. Jak
jest jed nak w rze czy wi sto ści? Otóż dłu gość Ka na łu El blą skie go (od ślu zy Mi łom łyn do uj ścia w je zio -
rze Dru zno) wy no si 48,9 km; ca ła dro ga wod na z Ostró dy do El blą ga li czy na to miast 77,6 km,
a z Ostró dy do Za le wu Wi śla ne go 88,7 km. Oczy wi ście na tu ral ne od cin ki Ka na łu El blą skie go ma ją
jesz cze swo je że glow ne od no gi; i tak: Liw ski Staw w Mi łom ły nie (0,8 km), je zio ro Ilińsk (4,9 km), je -
zio ro Ru da Wo da (3,1 km) oraz je zio ro Pi nie wo (1,8 km) – co da je ra zem 10, 6 km. Pod su mo wu jąc.
Szlak że glu go wy Ka na łu El blą skie go (bez bocz nych od cin ków) wy no si oko ło 49 km. Do da jąc jesz cze
bocz ne od ga łę zie nia (bez Ka na łu Bart nic kie go i je zio ra Bar tę żek), otrzy mu je my dro gi wod ne o dłu -
go ści bli sko 59,5 km. My lił się więc w swo ich ob li cze niach M. Or ło wicz, na to miast w przy pad ku ca -
łej obe rlandz kiej dro gi wod nej, to Sta ni sław Sro kow ski był bli ski praw dy (patrz: pod roz dział KKaa  nnaałł
OOssttrróóddzz  kkii). 

UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Ka nał Obe rlandz ki, ro zu mia ny ja ko sztucz nie wy bu do wa ny Ka nał El blą sko -Iław sko -Ostródz ki, znaj -

do wał się w ofi cjal nych gra ni cach Prus Wschod nich. Ten zaś sztucz ny szlak wod ny miał swo je na stę -
pu ją ce punk ty krań co we: Ka nał Do brzyc ki oraz prze kop po mię dzy je zio ra mi Dau by i Je zio rak
– w przy pad ku Ka na łu Iław skie go; tu nel ka na ło wy i prze kop po mię dzy je zio ra mi Sze ląg Wiel ki i Ma -
ły – w przy pad ku Ka na łu Ostródz kie go; uj ście ka na ło we w je zio rze Dru zno – w przy pad ku Ka na łu El -
blą skie go. Jed nak ca ły szlak że glow ny, zgod nie z no men kla tu rą Słow ni ka Kró le stwa Pol skie go i in nych
kra jów sło wiań skich: „sto ją cy w związ ku z Ka na łem El blą sko -Ma zur skim”, jest znacz nie roz le glej szy,
dzię ki na tu ral nym cie kom i zbior ni kom wod nym. Ozna cza ło to, że na po łu dniu część je zio ra Je zio -
rak z mia stem Iła wą, a na pół no cy część je zio ra Dru zno oraz (znaj du ją ca uj ście w Za le wie Wi śla nym)
rze ka El bląg z mia stem El bląg – znaj do wa ły się w ofi cjal nych gra ni cach Prus Za chod nich. 

Cen tral nym ele men tem Ka na łu Obe -
rlandz kie go by ło ryn no we je zio ro Ru da
Wo da, li czą ce po nad 12 km dłu go ści.
W owym cza sie prze miesz cza nie się
z jed nej stro ny te go zbior ni ka wod ne go
na dru gą sta no wi ło okre ślo ny pro blem
i zaj mo wać mu sia ło du żo cza su. W środ -
ko wej czę ści je zio ra funk cjo no wa ła więc
(co naj mniej w II po ło wie XIX wie ku)
prze pra wa pro mo wa, łą czą ca ko mu ni ka -
cyj nie obec ną miej sco wość Szy mo no wo
(niem. Sim nau), po ło żo ną przy za chod -
nim brze gu – z miej sco wo ścią We ne cja
(niem. We ne dien), po ło żo ną przy brze gu
wschod nim. Prom ten był nie wiel ki, by -
ła to za pew ne zwy kła, je zio ro wa łódź 
ry bac ka. Wschod ni przy sta nek pro mo wy
znaj do wał się na pół wy spie, po ni żej 
za to ki, do któ rej ucho dzi rze ka Dre la
(niem. Dreh le). Funk cjo no wa ła tam
karcz ma (wraz z kil ko ma bu dyn ka mi go -
spo dar czy mi) dla pa sa że rów te goż pro -
mu oraz fli sa ków, ho lu ją cych bar ki
i tra twy szla kiem wod nym ka na łu. 

W 1851 ro ku, na cześć bu dow ni cze go
ka na łu i za ra zem miesz kań ca po bli skiej
Czul py24 – „osa dę” tę na zwa no SSttee  eenn  --

RRyyss.. 44..4400.. Uj ście Ka na łu Obe rlandz kie go do je zio ra Dru zno oraz 
prze bieg gra ni cy za chod nio - i wschod nio pru skiej (czer wo na li nia – Pru sy 
Wschod nie po jej stro nie po łu dnio wej i wschod niej) na ma pie z 1938 r.

RRyyss.. 44..4411..  Je zio ro Ru da Wo da oraz prze pra wa 
pro mo wa w Ste en ken wal de na ma pie z 1910 r.

24 W trak cie bu do wy Ka na łu Obe rlandz kie go, Georg Ja cob Ste en ke miesz kał m.in. w Czul pie, na pół noc nym krań cu je zio ra Ru da Wo da, gdzie na stęp nie wy bu do wał wła sną wil lę i osiadł na sta łe.
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kkeenn  wwaall  ddee. Z cza sem ruch na tej sta ni cy wod nej za czął za mie rać. Część ła dun ków to wa ro wych prze -
jął trans port ko le jo wy, a trans port wod ny zo stał zdo mi no wa ny przez jed nost ki z sil ni ka mi (po cząt ko -
wo pa ro wy mi, na stęp nie spa li no wy mi), któ re po ko ny wa ły ca łe je zio ro bez po trze by noc le gu bądź
od po czyn ku. Mniej wię cej w la tach 1905-1910 karcz ma upa dła, a do 1913 ro ku miej sce to (i pół wy -
sep) zo sta ło po now nie za le sio ne, a sa mą na zwę prze jął frag ment la su.

Nie mal że w tym sa mym cza sie, bo w la tach 1912-1913 miesz ka niec Ostró dy Adolf Tet zlaff za po -
cząt ko wał na Ka na le Obe rlandz kim (w tym na li nii Ostró da – po chyl nie – El bląg) sta łą że glu gę pa sa -
żer ską. Sys te ma tycz nie po więk sza jąc flo tyl lę swych stat ków, Tet zlaff two rzył pod wa li ny pod tu ry stycz ne
wy ko rzy sta nie tej uni kal nej dro gi wod nej w cza sach nam współ cze snych.

To wresz cie Adolf Tet zlaff od bu do wy wał urzą dze nia i uru cha miał że glu gę pa sa żer ską na ka na le 
tuż po drugiej woj nie świa to wej, po mi mo że je go fir mę że glu go wą zna cjo na li zo wa ło w 1947 ro ku
pań stwo pol skie. Dnia 1 lip ca 1952 ro ku, pod czas rej su stat kiem „Zbi gniew” (daw niej „Ste en ke”)
do Iła wy, na ślu zie w Mi łom ły nie do stał ata ku ser ca i prze wie zio no go do ostródz kie go szpi ta la. Na -
za jutrz po dru gim ata ku zmarł. Po cho wa no go 5 lip ca 1952 ro ku na ostródz kim cmen ta rzu „Pol ska
Gór ka”. Adolf Tet zlaff zmarł więc „na służ bie”, nie mal na wod nym po ste run ku. Je go śmierć sta no wi
sym bo licz ny ko niec wschod nio pru skiej że glu gi śród lą do wej. Współ cze śnie spad ko bier cą i kon ty nu -
ato rem je go dzia łań na tych akwe nach jest Że glu ga Ostródz ko -El blą ska. 

PPoosstt  ssccrriipp  ttuumm
Roz po rzą dze niem Pre zy den ta Rze czy po spo li -

tej Pol skiej25 z dnia 14 stycz nia 2011 r. uzna no „Ka -
nał El blą ski” za po mnik hi sto rii: „ze wzglę du
na war to ści kul tu ro we, kra jo bra zo we, tech nicz -
ne, ma te rial ne i nie ma te rial ne oraz au ten tycz ność
i funk cjo nal ną in te gral ność Ka na łu El blą skie go
bę dą ce go świa dec twem naj wyż sze go po zio mu
dzie więt na sto wiecz nej kul tu ry tech nicz nej oraz je -
dy nym na świe cie nie prze rwa nie dzia ła ją cym ka -
na łem wy ko rzy stu ją cym sys tem za byt ko wych
po chyl ni ty pu su chy grzbiet.”.

To dziw ne i nad wy raz za sta na wia ją ce, że
do ob sza ru po mni ka hi sto rii „Ka nał El blą ski” za li czo no je zio ro Dru zno i ca -
łą rze kę El bląg, aż po Za lew Wi śla ny, a któ re to dro gi wod ne for mal nie nie
by ły ni gdy ele men ta mi Ka na łu Obe rlandz kie go, na to miast nie za li czo no
do nie go naj star sze go (a więc jak naj bar dziej hi sto rycz ne go) czynnego ka -
na łu że glow ne go w Pol sce  – Ka na łu Do brzyc kie go, wraz z je zio rem Ewin -
gi, któ re ele men ta mi Ka na łu Obe rlandz kie go od za wsze by ły! 

Nie mniej jed nak to dzie ło XIX -wiecz nych pru skich in ży nie rów zo sta -
ło ofi cjal nie do ce nio ne przez naj wyż sze wła dze Rze czy po spo li tej Pol -
skiej. Naj wyż szy za tem czas na roz po czę cie pro ce du ry wpi sa nia go
na li stę obiek tów świa to we go dzie dzic twa UNE SCO. Ale to już zu peł -
nie in na hi sto ria...

RRyyss.. 44..4422--4433.. Mo to ro wiec 
„Obe rland” wpły wa ją cy 
w Czul pie na je zio ro 
Ru da Wo da, la ta 30. XX w. 
oraz za bu do wa nia In spek cji 
Bu dow nic twa Wod ne go 
i Wil li G. J. Ste en ke w Czul pie,
pocz tów ka z oko ło 1900 r. 

RRyyss.. 44..4444--4455.. Adolf Tet zlaff przed drugą woj ną świa to wą oraz 
(praw do po dob nie on) na dzio bie stat ku „Zbi gniew” 

(wcze śniej „Ste en ke”) po 1947 r.

RRyyss.. 44..4466.. Ma pa po mni ka hi sto rii „Ka nał El blą ski” 
– za łącz nik do roz po rzą dze nia z dnia 14 stycz nia 2011 r.

25 Dzien nik Ustaw z 2011 r. Nr 20, poz. 100.
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44..33..  KKaa  nnaałł  BBaarrtt  nniicc  kkii (Ka nał Duc ki, niem. Dutz ka nal)

Sztucz ny ka nał, łą czą cy je zio ro Bar tę żek (niem. Bärting See) z je zio rem Ru da Wo da (niem. Röthloff
See) prze ko pa no w po cząt ko wym okre sie bu do wy Ka na łu Obe rlandz kie go, w cza sach wy rów ny wa -
nia po zio mów obe rlandz kich je zior do wy so ko ści lu stra wo dy je zio ra Je zio rak, za pew ne na prze ło -
mie lat 40. i 50. XIX wie ku.

Na ma pie Schmi da po da wa ny jest rok 1849. Głów nym po wo dem in we sty cji by ła ów cze sna po trze -
ba spła wia nia w kie run ku mo rza słyn nej so sny ta bor skiej, wręcz ide al nej do bu do wy masz tów okrę -
to wych. 

Współ cze sny Ka nał Bart nic ki jest bocz ną, wschod nią od no gą (w je go środ ko wym od cin ku) Ka na -
łu El blą skie go. We dług Re gio nal ne go Za rzą du Go spo dar ki Wod nej w Gdań sku (źró dło: Re wi ta li za cja
Ka na łu El blą skie go na od cin kach... Gdańsk 2011, s. 4) dłu gość Ka na łu Bart nic kie go wy no si 865 m1,
a je go głę bo kość 1,5 m (od rzęd nej ni skiej wo dy że glow nej). Ta ka głę bo kość to ru wod ne go mo że
być efek tem ostat niej re wi ta li za cji z lat 2011-2012, gdyż przez wcze śniej szych kil ka dzie siąt lat zbli żo -
na ona by ła do oko ło 0,5 m, a na wet by wa ła mniej sza...

Jest to naj krót szy ka nał spo śród obe rlandz kich dróg wod nych, jed nak ca ły szlak że glu go wy, pro wa dzą -
cy od Ru dej Wo dy do miej sco wo ści Tar da, na po łu dnio wym krań cu Bar tęż ka, li czy łącz nie 8,2 km.

RRyyss.. 44..4477.. Styk Ka na łu Bart nic kie go z je zio rem Bar tę żek

RRyyss.. 44..4488.. Ka nał Bart nic ki
(Dutz Ca nal) na ma pie
Schmi da z 1860 r.
(uwa ga: pół noc 
po stro nie pra wej,
wschód u do łu)

1 Bliż sza praw dy bę dzie licz ba 895 m.
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Re ali za cja w tym miej scu no wej dro gi wod nej
by ła efek tem kon cep cji i prac stu dyj nych Was ser -
bau in spek to ra Wutz ke z Kró lew ca, do ty czą cych
tech nicz nych moż li wo ści bu do wy ka na łu po mię -
dzy je zio rem Dru zno i je zio ra mi Obe rlan du, pro -
wa dzo nych jesz cze w po cząt kach lat 20. XIX wie ku.
W wy da nym w Kró lew cu w 1821 ro ku pe rio dy ku2

„Przy czy nek do wie dzy o Pru sach”, za mie ścił on
opra co wa nie z lu te go 1820 ro ku pod ty tu łem „Rze -
ka Drwę ca i jej do pły wy” (niem. Dre wenz -Flus ses),
w któ rym czy ta my: „Aby prze dłu żyć ten sztucz ny
szlak wod ny (cho dzi o pro jek to wa ny Ka nał Obe -
rlandz ki, przyp. C. W.), moż na rów nież po łą czyć
je zio ra Bar tę żek i Sze ląg dla zby tu drew na z tam tej -
szych la sów...”. Tę ideę wcie lił osta tecz nie w
ży cie 30 lat póź niej bu dow ni czy Ka na łu Obe rlandz -
kie go, pru ski in ży nier oraz el blą ski In spek tor Gro bli
i Wa łów  – Georg Ja cob Ste en ke.

Po ziom lu stra wo dy ka na łu, po dob nie jak oko licz nych je zior sys te mu Ka na łu El blą skie go, znaj du -
je się na wy so ko ści 99,5 m n. p. m. Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu (styk
z je zio rem Bar tę żek) to: 53º 50’ 46” sze ro ko ści pół noc nej NN i 19º 49’ 28” dłu go ści wschod niej EE, na -
to miast współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu koń co we go ka na łu (styk z je zio rem Ru da Wo da)
to: 53º 50’ 52” NN i 19º 48’ 50” EE. 

Zgod nie z Za rzą dze niem3 Dy rek to ra Urzę du Że glu gi Śród lą do wej w Gdań sku z dnia 13 mar ca
2007 r. w spra wie szcze gó ło wych wa run ków bez pie czeń stwa ru chu i po sto ju stat ków na śród lą do wych
dro gach wod nych, że glu ga na Ka na le Bart nic kim mo że od by wać się w po rze dzien nej, a po ru szać się
po nim mo gą po je dyn cze stat ki o dłu go ści do 29 m i sze ro ko ści do 3,30 m. 

RROO  MMAANN  TTYYCCZZ  NNEE  ŻŻEE  GGLLOO  WWAA  NNIIEE

Ka nał łą czy bez po śred nio je zio ro Ru da Wo da z je zio rem Bar tę żek, na któ re go po łu dnio wym krań -
cu znaj du je się, swe go cza su bar dzo po pu lar na, miej sco wość wcza so wa Tar da, do któ rej na po cząt -
ku XX w. pro wa dził nie tyl ko szlak że glu go wy (a więc i do kąd od by wa no re gu lar ne rej sy tu ry stycz ne
że glu gi pa sa żer skiej), ale też wio dła dro ga bi ta i ko lej że la zna. Nie ste ty, li nia ko le jo wa Ostró da – Mi -
łom łyn – Mo rąg zo sta ła bez pow rot nie zli kwi do wa na (zde mon to wa no szy ny) w po cząt kach XXI w.

Ka nał Bart nic ki to je den z naj bar dziej uro czych szla ków wod nych Ma zur Za chod nich, prak tycz nie
na ca łej dłu go ści wio dą cy mie sza nym, prze waż nie bu ko wym la sem. Szcze gól nie urze ka ją cy jest póź -
ną wio sną i la tem, kie dy ko ro ny drzew łą czą się po nad wo dą, da jąc wra że nie pły nię cia zie lo nym tu -
ne lem. Jed no cze śnie las stwa rza rok rocz nie za gro że nia dla swo bo dy że glu gi i droż no ści ka na łu, kie dy
w wy ni ku burz po wa lo ne drze wa czę ścio wo prze gra dza ją wodny szlak. W stro mych, cza sem wręcz
urwi sko wych brze gach ka na łu, swo je gniaz da lę go we drą żą zi mo rod ki. Uro da ka na łu zro dzi ła le gen -

RRyyss.. 44..4499.. Ka na ło wy klif i ka na ło we za ko le

RRyyss.. 44..5500--5511.. El blą ski mo to ro wiec 
„Obe rland” oraz ostródz ki mo to ro wiec
„Kon rad” w trak cie rej sów 
Ka na łem Duc kim, wi do ków ki
z lat 30. XX w. 

2 J. C. Wutz ke: Dre wenz -Flus ses [w:] „Be iträge zur Kun de Preus sens”. Königs berg 1821, s. 425-457.
3 Dzien nik Urzę do wy Wo je wódz twa Po mor skie go z 2007 r. Nr 84, poz. 1300.
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dę źró dła na zwy, tj. Ka nał Duc ki bądź Ka nał Duc (niem. Dutz ka nal al bo Duz ka nal). Je zio ro Ru da Wo -
da (niem. Röthloff See) zwa ne też by wa ło Je zio rem Duc kim, a więc w kon se kwen cji ka nał był na zy -
wa ny Duc kim. W ję zy ku nie miec kim sło wo „du zen” ozna cza „ty”, w ro zu mie niu bez po śred nio ści,
prze cho dze nia i mó wie nia so bie na „ty”. W przy pad ku ła two ści na wią zy wa nia kon tak tów mę sko -
-dam skich, mia ła to po noć spra wiać wy jąt ko wa ro man tycz ność te go szla ku wod ne go… 

Rze czy wi ście, rej sy tym ka na łem mo gły
ucho dzić za ro man tycz ne, a na do da tek opo -
dal pół noc ne go krań ca je zio ra Bar tę żek,
a więc w po bli żu Ka na łu Bart nic kie go, le ży
miej sco wość o na zwie nie od par cie ko ja rzą cej
się z ka na ła mi i ro man tycz ny mi prze jażdż ka mi
wod ny mi: We ne cja (niem. We ne dien lub Ve ne -
dig). Wieś ta zo sta ła za ło żo na w po cząt -
kach XIV wie ku, a więc w okre sie, kie dy 
wiel ki mistrz i do stoj ni cy Za ko nu prze nie śli 
się do Mal bor ka z We ne cji Eu ga nej skiej...
Natomiast ryn no we je zio ro Bar tę żek to akwen
o po wierzch ni 385 ha, o naj więk szej głę bo ko -
ści 15 m. Znaj du je się na nim 8 wysp.

Ka nał Bart nic ki nie po sia da ofi cjal nej na zwy, nada nej zgod nie z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie
pra wo daw stwem. Ta po tocz na, na po ły urzę do wa na zwa po ja wia się na to miast jed no krot nie w „Hy -
dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych), na to -
miast wy stę pu je spo ra dycz nie w mi ni ste rial nych roz po rzą dze niach.

We dług opra co wa nia (ma pa po cho dzą ca z li sto pa da 1860 ro ku) in ży nie ra E. G. Schmi da4, to wa -
rzy sza Ste en ke w cza sie wy pra wy stu dyj nej do USA i Ka na dy w 1850 ro ku, ta dro ga wod na no si ła na -
zwę DDuuttzz  CCaa  nnaall, czy li po pol sku KKaa  nnaałł  DDuucc  kkii. We dług Gu sta wa Ley din ga, au to ra „Słow ni ka nazw
miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go5”, na zwa nie miec ka to DDuuttzz  kkaa  nnaall, na zwą pol ską jest KKaa  nnaałł  DDuucc,
a tak na zwa na dro ga wod na łą czy jez. Bar tę żek z jez. Ru dą Wo dą. 

RRyyss.. 44..5522--5533.. Źró dła prze szkód że glu go wych

RRyyss.. 44..5544.. Zie lo na „ot chłań” Ka na łu Bart nic kie go

RRyyss.. 44..5555..  Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r., s. 5

4 E. G. Schmid: Der El bing -oberländi sche Ca nal. Op. cit., s. 149-156.
5 G. Ley ding: Słow nik nazw miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go. Cz. II Na zwy fi zjo gra ficz ne (zlo ka li zo wa ne). PTPN, Po znań 1959, s. 136.
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Współ cze sna na zwa na wią zu je do błęd -
nie uży tej na zwy je zio ra Bar tę żek (tak
brzmi ofi cjal na na zwa je zio ra, nada na
zgod nie z za rzą dze niem Mi ni stra Ad mi ni -
stra cji Pu blicz nej6 z dnia 4 kwiet nia 1950 r.),
czy li po cho dzi od for mal nie nie ist nie ją ce -
go Je zio ra Bart nic kie go! Po ja wi ła się ona
urzę do wo (lecz z te go po wo du nie mo że
być uzna wa na za ofi cjal ną na zwę urzę do -
wą) mię dzy in ny mi w roz po rzą dze niu Ra dy
Mi ni strów z dnia 22 grud nia 1998 r. zmie -
nia ją cym roz po rzą dze nie w spra wie opłat
za szcze gól ne ko rzy sta nie z wód i urzą dzeń
wod nych7.

Za gad ko wa w tym przy pad ku by ła dłu gość Ka na łu
Bart nic kie go, to jest aż 7,6 km (?!). Za pew ne do li czo na
zo sta ła dłu gość je zio ra (do miej sco wo ści Tar da), a więc
po win no być: „od je zio ra Ru da Wo da do po łu dnio we go
krań ca je zio ra Bart nic kie go”. Tę oczy wi stą omył kę po pra -

wio no (choć nie do koń ca
wła ści wie – po win no być 0,9
km) do pie ro roz po rzą dze niem
Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 29
mar ca 2002 r. w spra wie na -
leż no ści za ko rzy sta nie ze śród -
lą do wych dróg wod nych oraz
urzą dzeń wod nych8. Nie by ła to jed nak od osob nio na po mył ka.

Pod kre ślić na le ży, że je zio ra obe rlandz kie (oko li ce Ostró dy, Iła wy, Mi łom ły na i Mo rą ga) nie są żad -
ny mi je zio ra mi war miń ski mi! Pa ra doks współ cze sne go na zew nic twa tej dro gi wod nej po le ga za rów -

no na tym, że sank cjo nu ją go lub „na rzu ca ją” pod mio ty nie ma ją ce sa mo ist nych upraw nień
do nada wa nia nazw obiek tom fi zjo gra ficz nym, a na do da tek po ja wie nie się na zwy jest zwią za ne
z usta la niem opłat za ko rzy sta nie ze śród lą do wych dróg wod nych, kie dy to na tym uro kli wym „ka na -
li ku” nie ma żad nych urzą dzeń wod nych i nie po bie ra ne są ja kie kol wiek opła ty (!), a jak by by ło ma -
ło – na zy wa ny jest od nie ist nie ją ce go, bo błęd nie na zwa ne go je zio ra! Z te go prze cież punk tu wi dze nia
ta dro ga wod na po win na być na zy wa na KKaa  nnaa  łłeemm  BBaarr  ttęę  sskkiimm lub KKaannaałłeemm  BBaarrttęężżeekk, na to miast z hi sto -
rycz ne go punk tu wi dze nia KKaa  nnaa  łłeemm  DDuucc  kkiimm.

RRyyss.. 44..5566.. Dutz ka nal i Las We nec ki na nie miec kiej ma pie z 1930 r.

RRyyss.. 44..5577.. Frag ment za rzą dze nia Mi ni stra AP 
z dnia 4 kwiet nia 1950 r.

RRyyss.. 44..6600--6611.. El blą skie
i ostródz kie roz kła dy 
rej sów (w tym do Tar dy)
z 1935 r.

RRyyss.. 44..5588. Frag ment roz po rzą dze nia RM 
z dnia 22 grud nia 1998 r.

RRyyss.. 44..5599..  Frag ment 
roz po rzą dze nia MŚ 
z dnia 29 marca 2002 r.

6 Mo ni tor Pol ski z 1950 r. Nr 52, poz. 588.
7 Dzien nik Ustaw z 1998 r. Nr 162, poz. 1127.
8 Dzien nik Ustaw z 2002 r. Nr 55, poz. 494.
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UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Ka nał Bart nic ki jest obec nie na tu ral ną (choć to nie gdyś sztucz nie wy ko na ny prze kop) pół noc ną

gra ni cą gmi ny Mi łom łyn i jed no cze śnie po łu dnio wą gra ni cą gmi ny Mo rąg (do po ło wy lat 70. XX wie -
ku wy zna czał on rów nież gra ni cę po wia tu ostródz kie go i mo rą skie go), a sam kra niec ka na łu (z be to -
no wym mo stem przy je zio rze Ru da Wo da) sta no wi tzw. „trój styk”, czy li punkt le żą cy na sty ku gra nic
trzech gmin: Mi łom łyn, Mo rąg i Mał dy ty (na te re nie tej ostat niej znaj du je się w ca ło ści je zio ro Ru da
Wo da).

44..44..  KKaa  nnaałł  IIłłaaww  sskkii (niem. Deutsch -Ey lau Ka nal; Lie bemühl -Ge se rich Ka nal)

Ka na łem Iław skim jest po tocz nie na zy wa ny za chod ni od ci nek Ka na łu Obe rlandz kie go (współ cze -
śnie El blą skie go). Bu do wa tej dro gi wod nej ofi cjal nie ru szy ła w dniu 2288  ppaaźź  ddzziieerr  nnii  kkaa 11884444  rroo  kkuu, za pa -

RRyyss.. 44..6622--6633.. Ką pie li sko i mo lo w Tar dzie, la ta 30. XX w. 
(www.Bil dar chiv -Ostr preus sen.de)

RRyyss.. 44..6644.. Most na Ka na le Bart nic kim i „trój styk” trzech gmin
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no wa nia kró la pru skie go, Fry de ry ka Wil hel ma IV. Wbi cie „pierw szej ło pa ty” mia ło miej sce w Mi łom -
ły nie. Ten jak że waż ny po czą tek bu do wy zo stał upa mięt nio ny w Kro ni ce Mia sta Mi łom ły na 1800-1922
(patrz: pod roz dział KKaa  nnaałł  EEll  bblląą  sskkii). 

Dzię ki za pi skom mi łom łyń skiej Kro ni ki1 wie my rów nież, jak prze bie ga ły pra ce bu dow la ne w sa -
mych po cząt kach bu do wy Ka na łu Iław skie go, m.in. w 1845 ro ku: „Dnia 14 kwiet nia br. roz po czę ły
się ro bo ty ziem ne, a cho ciaż za mar z nię ty grunt sta no wił jesz cze pew ną prze szko dę, to z dru giej stro -
ny po go da tak bar dzo sprzy ja ła roz po czę ciu pra cy, że licz ba ro bot ni ków z oko ło 400, któ rych by ło tu
pierw sze go dnia, w cią gu 8 na stęp nych wzro sła do bli sko 1200. Ro bot ni cy po cho dzi li prze waż nie
z po wia tów ostródz kie go, mo rą skie go, lu baw skie go i bra niew skie go. Sta wi ło się tu tak że kil ku el blą -
żan i tro chę żu ła wia ków. Jed nak ci ostat ni pra wie wszy scy ode szli po 8 dniach, po nie waż za ro bek (10-
14 srebr nych gro szy dzien nie, za leż nie od te go czy lu dzie tra fia li na do bry czy zły grunt, lub też od ich
za an ga żo wa nia) był dla nich za ni ski. Tym, któ rzy nie za ra bia ją wię cej niż 10 srebr nych gro szy dzien -
nie, za pew ne trud no jest się utrzy mać, gdyż z po wo du dro giej żyw no ści wikt dla męż czy zny kosz tu -
je 6 do 7 srebr nych gro szy dzien nie, a po po kry ciu drob nych po trzeb, jak ty toń, go rzał ka itd.,
na ko niec ty go dnia dla ro dzi ny po zo sta je nie wie le al bo nic. Tym cza sem jest to prze cież cią gle za ro -
bek, któ re go bra ko wa ło by bez bu do wy ka na łu i rów nież tu taj pa no wa ła by bie da.

Ro bo ty po su wa ją się szyb ko i szlak dłu go ści 1100 prę tów (4.750 m) jest po czę ści go to wy, po czę -
ści w fa zie prac. Roz po czę ły się ro bo ty przy akwe duk cie ko ło Li gów, na sze ro kim na 1500 stóp 
(450 m) Je zio rze Kar nic kim, pro wa dzo ne są ro bo ty przy po łą cze niu je zior Je zio rak i Dau by, jak też
Dau by w stro nę na sy pu akwe duk tu.

RRyyss.. 44..6655.. Ro bo ty ziem ne przy re ali za cji ka na ło we go Prze ko pu Wi sły, na wy so ko ści Świb na 
(niem. Schie wen horst), w paź dzier ni ku 1892 r. (Ar chi tek tur mu seum der Tech ni schen Uni ver sität Ber lin) 

RRyyss.. 44..6666.. Pod sta wo wy od ci nek Ka na łu Iław skie go (z akwe duk tem) na ma pie z 1893 r.

1 Chronik der Stadt Liebemühl 1800-1922. Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreussen e. V., Osterode am Harz 1979, s. 34-37.
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Je śli po go da do pi sze, to w czerw cu te go ro ku ka nał mię dzy Mi łom ły nem a Skuł ta mi (niem. Skul -
ten, obec nie Dę bin ka – przyp. C. W.) – do bre 3/4 mi li (5.650 m) – bę dzie go to wy. Da je to przy oka zji

zdu mie wa ją cy i zaj mu ją cy wi dok,
kie dy z pa gór ka wi dzi się 1200 ro bot -
ni ków po dob nych gór ni kom, roz sta -
wio nych na jed nej li nii, jak da le ko
się ga wzrok, wy ko nu ją cych ra do śnie
i pil nie roz ma ite czyn no ści. La icy
mu szą uznać wspa nia łość i pięk no li -
nii ka na łu, a star si miesz kań cy po -
zna ją do pie ro te raz dzię ki tej li nii
za chwy ca ją cy urok przy ro dy na szej
tak opu sto sza łej oko li cy (...)

Pe wien wyż szy ofi cer -in ży nier,
któ ry prze jeż dżał wzdłuż znaj du ją ce -
go się w trak cie bu do wy od cin ka ka -
na łu Mi łom łyn – Je zio rak, nie mógł

na chwa lić wspa nia łe go kra jo bra zu, nie zwy kłej, praw dzi wie ma lar skiej per spek ty wy Je zio ra ka, wi -
dzia nej z miej sca, gdzie ka nał prze cho dzi z je zio ra Dau by do Je zio ra ka. Tu taj le ży osa da na zwa na, nie -
ste ty, bar dzo po spo li cie Krag gen -(Pfer de)-Krug2. Pod czas ka ni ku ły war to prze spa ce ro wać się wzdłuż
ka na łu, tym bar dziej je śli przy tej oka zji obej rzy się wiel ce kształ tu ją cy mo del po chyl ni3, wy sta wio ny
tu przez in spek to ra bu dow nic twa wod ne go, Pa na Ste en ke, któ ry bar dzo chęt nie po ka zu je go i ob ja -
śnia.”.

KKAA  NNAA  ŁŁOO  WWYY  AAKKWWEE  DDUUKKTT

Na pro jek to wa nej tra sie Ka na łu Iław skie go, po środ ku od cin ka mię dzy Bo recz nem i Mi łom ły nem,
opo dal Kar nit, znaj do wa ło się Je zio ro Kar nic kie (niem. Abi skar -See), któ re go po ziom le żał oko ło 2 m
po ni żej po zio mu je zior Dau by, Je zio rak i Ilińsk (a więc po ni żej 99,6 m n.p.m.). Spię trze nie wód te go
pierw sze go zbior ni ka nie wcho dzi ło w ra chu bę, a bu do wę ko lej nych śluz uzna no za zbyt pra co chłon -
ną i kosz tow ną. 

Ten pro blem in ży nier Ste en ke po sta no wił po ko nać, prze rzu ca jąc przez Je zio ro Kar nic kie (w prak -
ty ce dzie ląc je na pół) w la tach 1845-1846 ziem ny akwe dukt. Tak stwo rzo no (nie bez pro ble mów)
akwe dukt o dłu go ści bli sko 480 m, wy peł nio ny, po po łą cze niu z two rzo nym sys te mem, wo da mi Je -
zio ra ka. Po nie waż głę bo kość Je zio ra Kar nic kie go wy no si oko ło 3 m, ozna cza to, że przez śro dek te -
go zbior ni ka wod ne go na le ża ło usy pać dwa rów no le głe wa ły ziem ne o wy so ko ści oko ło 6 m.

RRyyss.. 44..6677..  Połączenie jezior Jeziorak i Dauby – miejsce ekspozycji modelu 
kanałowej pochylni na mapie z 1911 r.

RRyyss.. 44..6688.. Sche mat 
dzia ła nia (prze krój 
po dłuż ny) po chyl ni 
(Rol lbrücke) 
na Klod nitz Ka nal

2 Obec nie to opu sto sza łe i za le sio ne miej sce, po le wej stro nie pły nąc od stro ny Mi łom ły na (choć na ma pie E. G. Schmi da z 1860 ro ku – po pra wej), o na zwie Karcz mi sko. Ofi cjal na nie miec ka na zwa brzmia ła Krag gen Krug, a więc
Karcz ma nad Kra gą. W tym przy pad ku za pew ne cho dzi o ja kąś po tocz ną na zwę, w ro dza ju za jaz du koń skie go, czy wręcz staj ni.
3 Dzię ki tej in for ma cji, da to wa nej na maj 1845 ro ku, otrzy mu je my po twier dze nie, że G. J. Ste en ke jesz cze przed roz po czę ciem bu do wy ka na łu był zwo len ni kiem wzno sze nia po chyl ni, za miast re ali zo wa nych po cząt ko wo ze spo łów śluz
na od cin ku je zio ro Dru zno – je zio ro Pi nie wo (dzi siej szy od ci nek z po chyl nia mi ka na ło wy mi), czy li na dłu go przed wy pra wą stu dyj ną do Ame ry ki Pół noc nej, od by tej je sie nią 1850 ro ku. Ta ka kon cep cja nie by ła jed nak wów czas jesz cze
ak cep to wa na w Ber li nie. Ste en ke stwo rzył mo del po chyl ni, jed nak obec nie nie wie my jak on fak tycz nie wy glą dał. Z du żą do zą pew no ści moż na twier dzić, że nie przy po mi nał on tych po chyl ni, osta tecz nie wy bu do wa nych na Ka na le
Obe rlandz kim. Wszak by ło to kil ka lat przed wy pra wą stu dyj ną do Ame ry ki Pół noc nej, na Mor ris Ca nal oraz Pen n sy lva nia Ca nal, a na wet przed wcze śniej szą wy pra wą stu dyj ną do Ba wa rii, Bel gii i Ho lan dii. Co praw da Ste en ke mu siał
znać opi sy ame ry kań skich ka na łów i po chyl ni, za miesz cza nych w książ kach i cza so pi smach bran żo wych z te go okre su, jed nak są dzić na le ży, że mo del ten bar dziej po wi nien przy po mi nać, funk cjo nu ją cą do 1839 ro ku, po chyl nię z pru -
skie go Gór ne go Ślą ska, a więc jed ną z dwóch po chyl ni Ka na łu Kłod nic kie go.
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W dzi siej szych cza sach, kie dy brze gi Ka na łu (w tym akwe duk tu) po ro śnię te są drze wa mi i buj ną 
ro ślin no ścią, po dró żu ją cy tu ry ści zwy kle nie zda ją so bie spra wy z te go, że wła śnie prze pły wa ją przez
– i jed no cze śnie pły ną po nad Je zio rem Kar nic kim…

Część źró deł (moż na na wet rzec, że więk szość) po da -
je in for ma cję, iż dłu gość akwe duk tu wy no si do kład -
nie 484 m, a wy so kość je go wa łów mu sia ła wy nieść aż 20
me trów! Tak mię dzy in ny mi twier dził Sta ni sław Sro kow -
ski, au tor Dróg że glow nych w Pru siech Wschod nich4: „Co
jed nak naj bar dziej wy róż nia ka nał Obe rlandz ki od in nych
wschod nio pru skich, to je go nie by wa ła kunsz tow ność (...)
W in nem zno wu miej scu po przez je zio ro Abi skar na prze -
strze ni 484 m wznie sio no na syp o sze ro ko ści gór nej 39 m
i wy so ko ści do 20 m i tę dy po pro wa dzo no ko ry to ka na ło -
we. Po dob nych urzą dzeń jest tu wię cej.”.

W po dob ny spo sób cha rak te ry zo wał kil -
ka lat wcze śniej Ka nał Sta ro pru ski (Obe -
rlandz ki) Mie czy sław Or ło wicz, nie wszyst ko
jed nak w opi sach do ty czą cych akwe duk tu
jest zgod ne z rze czy wi sto ścią5.

Opi su jąc tę cześć Ma zur, M. Or ło wicz
in for mo wał w swo im Ilu stro wa nym prze -
wod ni ku6, że: LLiiww  sskkii  MMłłyynn (Lie bemühl,
obec nie Mi łom łyn – przyp. C. W.), nie miec -

kie mia stecz ko o 2.400 mieszk. nad rzecz ką Mi łą (Lie be) (...) Z za kła dów prze my sło wych oprócz mły -
na wod ne go, od któ re go wzię ło swą na zwę, po sia da tar tak pa ro wy, a ja ko po ło żo ne wśród la sów,
na skrzy żo wa niu je zior i ka na łów pro wa dzi oży wio ny han del drzew ny (...) W tzw. le sie ksią żę cym (Prin -
ze wald) ro sną wspa nia łe bu ki. Ład na prze jażdż ka ło dzią po je zio rach i ka na le, 3 km na za chód od Liw -
skie go Mły na le ży By no wo (Bie nau), jak wska zu je na zwa daw na osa da bart ni cza (…) Liw ski Młyn jest
punk tem wyj ścia wy ciecz ki pa row cem po je zio rach i KKaa  nnaa  llee  SSttaa  rroo  pprruu  sskkiimm (Obe rlandz kim, czy li El blą -
sko -Iław sko -Ostródz kim7 – przyp. C. W.). Ja ko ak cję przy go to waw czą do bu do wy te go ka na łu, któ ry
miał po łą czyć Ostró dę z Bał ty kiem, zrów na no w r. 1845-52 po ziom wód je zior do rów nej wy so ko -

RRyyss.. 44..6699--7711.. Kanałowy akwedukt idący przez Jezioro Karnickie

RRyyss.. 44..7722.. Trasa Kanału Iławskiego: śluzy (S), wrota bezpieczeństwa (W)
i Akwedukt (A) w latach 50. XIX w. na mapie Schmida z 1860 r. 

(uwaga: północ po stronie prawej, wschód u dołu) 

4 S. Sro kow ski: Dro gi że glow ne w Pru siech Wschod nich... Op. cit., s. 16.
5 W isto cie trud no jest jed no znacz nie oce nić dłu gość akwe duk tu (a pa mię tać na le ży, że sze ro kość je zio ra w tym miej scu jest zbli żo na do 400 m), czy li stwier dzić, gdzie koń czy się wał akwe duk tu (pły nąc np. w stro nę Iła -
wy), gdyż prze cho dzi on bez po śred nio w wał ziem ny wła ści we go ka na łu. Z pew no ścią wy so kość wa łów nie mo gła być tak du ża, gdyż ozna cza ło by to, że głę bo kość je zio ra wy no si ła aż 17 me trów, co nie jest zgod ne z praw -
dą. Być mo że za tem jest to in for ma cja ba zu ją ca na pier wot nym prze ka zie nie miec kim, a do ty czą cym nie 20 me trów, ale np. 20 stóp (niem. Fuss), a więc w prze li cze niu 6 me trów... Co do dłu go ści akwe duk tu, to przy wo ła ny
wcze śniej O. Haus burg (Op. cit., s. 564) twier dził (praw do po dob nie za G. J. Ste en ke), że akwe dukt li czy 1.550 stóp, a więc oko ło 486 m. Z tym wy li cze niem wy pa da więc się zgo dzić. 
6 M. Or ło wicz: Ilu stro wa ny prze wod nik... Op. cit., s. 214-216.
7 Mie czy sław Or ło wicz był zwo len ni kiem na zwy Ka nał Sta ro pru ski, za miast Ka nał Obe rlandz ki.
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ści 100 m n.p.m., przy czym zmniej szo no ich ob szar o 500 ha (…) Oso bli wo ścią jest bu do wa ka na łu w po -
przek je zio ra Abi skar. Po nie waż le ży ono 1,5 m po ni żej po zio mu wód ka na łu, zbu do wa no w naj węż szym
miej scu ta mę o 40 m sze ro ko ści i 20 m wy so ko ści, i po pro wa dzo no nią ka nał dłu go ści 484 m.”. 

Ślu zy Mi łom łyn (niem. Son nen hof) oraz Zie lo ną (niem. Grünort) wy bu do wa no w 1849 ro ku
i od te go mo men tu moż li wa by ła że glu ga ka na ło wa po mię dzy Ostró dą, Mi łom ły nem oraz (pły nąc
Ka na łem Iław skim i Je zio ra kiem) Iła wą i Za le wem.

ZZ IIŁŁAA  WWĄĄ  WW NNAA  ZZWWIIEE

Ka nał Iław ski nie po sia da ofi cjal nej na zwy, nada nej zgod nie z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie pra -
wo daw stwem. Ta po tocz na na zwa po ja wia się na to miast jed no krot nie w „Hy dro ni mach” (Na zew nic -
two Geo gra ficz ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych). 

Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu
(roz wi dle nie wod ne na ślu zie Mi łom łyn) to: 53º 45’ 49” sze -
ro ko ści pół noc nej NN i 19º 49’ 15” dłu go ści wschod niej EE.
Zgod nie z Hy dro ni ma mi, Ka nał Iław ski znaj du je swo je uj ście
w je zio rze Dau by, a współ rzęd ne geo gra ficz ne te go punk tu
to: 53º 45’ 37” NN i 19º 42’ 03” EE.

Jed nak z punk tu wi dze nia że glu gi śród lą do wej 
na le ża ło by jesz cze do nie go za li czyć krót ki, bo li czą cy
so bie za le d wie oko ło 200 me trów dłu go ści od ci nek
sztucz ne go prze ko pu, łą czą ce go je zio ro Dau by z Kra -
gą, czy li pół noc no -wschod nią za to ką je zio ra Je zio rak.
Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go 
te go od cin ka ka na ło we go (styk z je zio rem Dau by)
to: 53º 45’ 13” NN i 19º 41’ 37” EE, na to miast punk tu koń -
co we go (styk z je zio rem Je zio rak) to: 53º 45’ 10” NN
i 19º 41’ 27” EE. Dłu gość pod sta wo we go od cin ka Ka -
na łu Iław skie go (od ślu zy Mi łom łyn do je zio ra Dau by)
wy no si do kład nie 10 km.

Sam szlak wod ny Ka na łu Iław skie go (lub
z nim bez po śred nio po wią za ny) jest jed nak
znacz nie dłu ższy, bo wiem na po łu dniu pro wa -
dzi aż do Iła wy, a więc do po łu dnio we go krań -
ca je zio ra Je zio rak i miej sca wy pły wu rze ki
Iław ka (współ rzęd ne geo gra ficz ne te go punk -
tu to: 53º 45’ 37” NN i 19º 42’ 03” EE) oraz do
po łu dnio we go krań ca je zio ra Ma ły Je zio rak,
gdzie znaj du je się je den z krań ców Ka na łu 
Obe rlandz kie go (współ rzęd ne geo gra ficz ne te -
go punk tu to: 53º 35’ 34” NN i 19º 33’ 49” EE);
na to miast na pół no cy pro wa dzi (po przez naj star szy w Pol sce, po cho dzą cy jesz cze z lat 1331-1334,
czynny ka nał że glow ny – Ka nał Do brzyc ki) do Za le wa, nad je zio rem Ewin gi (współ rzęd ne geo gra ficz -
ne te go punk tu to: 53º 50’ 55” NN i 19º 35’ 24” EE).

PPoodd  ssuu  mmoo  wwuu  jjąącc
Szlak że glu go wy, po wią za ny z Ka na łem Iław skim, mo że my po dzie lić na 3 pod sta wo we frag men ty,

nie mal że o iden tycz nej dłu go ści 17 km. Są to od cin ki: Mi łom łyn – je zio ro Dau by – Za to ka Kra ga i Wy -
spa Gier czak (na je zio rze Je zio rak); Wy spa Gier czak – Za le wo oraz Wy spa Gier czak – Iła wa. Łącz nie jest
to więc szlak że glow ny (bez bocz nych od cin ków) o dłu go ści oko ło 51 km. Do da jąc jesz cze dwa pół noc -

RRyyss.. 44..7733.. Fragment Hydronimów z 2006 r., s. 87

RRyyss.. 44..7744.. Wrota bezpieczeństwa opodal miejscowości Ligi 
(niem. Liegen)

RRyyss.. 44..7755.. Widok z ujścia Kanału Iławskiego do jeziora Dauby 
(od strony Karnit)
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ne od ga łę zie nia, tj. Je zio ro Pła skie, pro wa dzą ce do miej sco wość Jerz wałd na za cho dzie (6,5 km) oraz
za to kę pro wa dzą cą do miej sco wo ści Ski tław ki na wscho dzie (4,4 km), otrzy mu je my dro gi wod ne o dłu -
go ści bli sko 62 km. 

God ny od no to wa nia opis je zio ra Je zio rak, któ re go daw na na zwa pol ska to Je zie rzy ce, znaj du je
się w To mie III Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie go8:

„JJee  zziiee  rrzzyy  ccee, niem. Ge se rich -See, wiel kie je zio ro, na po gra ni czu Prus za chod nich i wschod nich, w pow.
su skim i mo rą skim (obec nie wy łącz nie w iław skim – przyp. C. W.). Na zwę otrzy ma ło (licz bę mno gą –
przyp. C. W.) za pew ne od wie lu je ziór, z któ rych się kie dyś pier wot nie bez za prze cze nia skła da ło (…) Na do -
kład nych ma pach wysp na li czyć moż na znacz niej szych 12, pół wy spów 7 i ty leż za tok (…) Dłu gie jest to
je zio ro oko ło 3 mi le (23 km w przy pad ku mi li pru skiej, 26 km w przy pad ku tzw. mi li no wo pol skiej, po -
nad 27 km fak tycz nie – przyp. C. W.) (…) Od pływ ma dwo ja ki:
pół noc ny przez licz ne je zio ra i no wy kkaa  nnaałł  mmaa  zzuurr  sskkii  ((oobbeerrlläännddii  --
sscchheerr  KKaa  nnaall)) na je zio ro Dru zno ko ło El blą ga do Świe żej za to ki
(Za lew Wi śla ny – przyp. C. W.) i po łu dnio wy przez stru gę Iław -
kę do Drwę cy i Wi sły. 

Wspo mnio ny ka nał ma zur ski spro wa dził tu znacz ny ruch
na je zio rze. Pra wie bez przy stan ku wi dać licz ne ło dzie 
przy pły wa ją ce pod Iła wę, dru gie od cho dzą ce. Wy wo żą
głów nie zbo że i drze wo do El blą ga i Gdań ska, przy wo żą róż -

ne to wa ry. No we krzy żu ją ce się przy Iła -
wie ko le je że la zne: to ruń sko -wy struc ka
i mal bor sko -mław ska ru cho wi te mu nie
za szko dzi ły9”.

Za pi ski w Kro ni ce Mia sta Mi łom ły na
in for mu ją, że dnia 18 sierp nia 1845 ro ku
roz po czę to, nie wąt pli wie z ini cja ty wy 
G. J. Ste en ke, bu do wę stat ków ka na ło -
wych10. Osta tecz nie 15 paź dzier ni ka te -
goż ro ku (w dniu kró lew skich uro dzin)
zwo do wa no pierw szy sta tek, na zwa ny

„„VVoorrwwäärrsstt”” (Na przód!). „Wów czas nad in spek tor bu dow la ny Ste en ke wy gło sił mo wę od po wied nią do te -
go wy da rze nia, a wie czo rem z oka zji uro dzin kró lew skich był bal i ilu mi na cja11”. Sta tek zbu do wał Schif -
fs bau me ister Lieb nitz ki z Kłaj pe dy. Sta tek ten z pew no ścią pły wał więc w pierw szej ko lej no ści
po Ka na le Iław skim, jesz cze przed wy bu do wa niem ślu zy Mi łom łyn. Na le ży nad mie nić, że in ży nier Ste -
en ke, pod czas bu do wy ka na łu, oprócz wy mie nio nej bar ki miał jesz cze na sta nie co naj mniej dwa stat -
ki: „„LLiiee  bbeemmüühhll”” (Mi łom łyn) i „„SSaa  aall  ffeelldd”” (Za le wo), któ re by ły przy sto so wa ne do prze wo zu drew na12.

Orę dow ni kiem iław skiej że glu gi był rów nież Georg Ja kob Ste en ke. Jak po da je Karl Jo seph Kauf -
f mann, au tor mo no gra fii Iła wy z 1905 ro ku: „Z ini cja ty wy bu dow ni cze go ka na łu Ste en ke go ma gi strat
na ka zał raj com utwo rze nie spół ki ak cyj nej w ce lu za ku pu pa ro stat ku, za in sta lo wa nia mo stu za ła dun -
ko we go, przy sta ni itd.”13 Spół ka wpraw dzie nie po wsta ła, na to miast w Iła wie dzia łal ność że glu go wą
roz po czął ar ma tor Kar di nal, wła ści ciel fir my „Re ede rei Kar di nal”, któ ry po cząt ko wo dys po no wał trze -

ma bar ka mi z na pę dem ża glo wym, zbu do wa ny mi
przez R. Lieb nitz kie go14. 

Tuż po otwar ciu po chyl ni na Ka na le Obe -
rlandz kim, je sie nią 1860 ro ku do Iła wy do pły nął
(po przez Mi łom łyn, Ka nał Iław ski i Je zio rak) zbu -
do wa ny w tym sa mym ro ku w el blą skiej stocz ni
Ge bru der Mit zlaff pa ro wiec (tyl no ko ło wiec, sta tek
ho low ni czo -to wa ro wy o mo cy sil ni ka 40 KM)
o na zwie „Kar di nal”, któ re go ar ma to rem był iław -
ski ku piec Gu stav Claus Kar di nal15. 

RRyyss.. 44..7766.. Przystań parowców w Wieprzu 
(niem. Weepers), środkowa część Jezioraka, 

początek XX w. 
(www.Bildarchiv-Ostrpreussen.de)

RRyyss.. 44..7777.. Parowiec towarowo-pasażerski „Emillie” na przystani w podiławskim
Szałkowie (niem. Schalkendorf), około 1909 r.

RRyyss.. 44..7788--7799.. Informacja prasowa w Elbinger Anzeigen (Nr 13 z 15 lutego
1945 r.) oraz w Ephemeriden für das Baufach. Beilage zür Allgemeinen

Bauzeitung (Nr 2 z 1846 r., Wiedeń 1848, s. 20)

8 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom III z 1882 r., s. 572-573.
9 Piszący to, zaledwie kilka lat po uruchomieniu kolei, ksiądz Fankidejski z Pelplina, nie mógł przewidzieć ekspansji i negatywnych skutków dla śródlądowych dróg wodnych nowej gałęzi transportu w postaci kolejnictwa. 
10 Musiało chodzić o rodzaj barki, służącej wówczas m.in. samej budowie kanału, a więc do transportu materiałów budowlanych, maszyn i narzędzi, a ponadto zbóż i innej drobnicy.
11 Chronik der Stadt... Op. cit., s. 37. 
12 R. Kowalski, C. Wawrzyński: 100 lat żeglugi... Op. cit. , s. 10.
13 K. J. Kauffmann: Geschichte der Stadt Deutsch Eylau. Danzig 1905 (Dzieje miasta Iławy, pierwsze polskie wydanie (niekrytyczne). W. Skrobot, Iława 2010, s. 123).
14 R. Kowalski, C. Wawrzyński: 100 lat żeglugi... Op. cit. , s. 12-13.
15 Inne źródła podają, że był to iławski armator J.C. Kardinal (ewent. Cardinal), który spedycję jeziorowo-kanałową barkami o napędzie żaglowym prowadził już co najmniej od 1853 roku.
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Pierw sze pol skie na zwy Ka na łu Obe rlandz kie go (w tym od cin ka iław skie go) po ja wi ły się w la -
tach 80. i 90. XIX wie ku, ja ko KKaa  nnaałł  MMaa  zzuurr  sskkii lub EEll  bblląą  sskkoo  --MMaa  zzuurr  sskkii (patrz pod roz dział: KKaa  nnaałł  
EEll  bblląą  sskkii). In ży nier Georg Ja cob Ste en ke oznaj mił w ga ze tach na po cząt ku lu te go 1845 ro ku o bu do -
wie KKaa  nnaa  łłuu  EEll  bblląą  sskkoo  --IIłłaaww  sskkoo  --OOssttrróóddzz  kkiiee  ggoo (niem. EEll  bbiinngg  --DDeeuuttsscchh  --EEyy  llaauu  --OOssttee  rroo  ddeerr  KKaa  nnaall).

Pod kreśl my za tem, że twór ca i bu dow ni czy Ka na łu Obe rlandz kie go (obec nie El blą skie go), 
G. J. Ste en ke, uwa żał za sto sow ne, w mo men cie roz po czy na nia prac bu dow la nych, uży wać w na zwie
Iła wy (niem. Deutsch -Ey lau), a więc uzna wać od ci nek Mi łom łyn – je zio ro Dau by za KKaa  nnaałł  IIłłaaww  sskkii.

Z ko lei w opra co wa niu (ma pa po cho dzą ca z li sto pa da 1860 ro ku) in ży nie ra E. G. Schmi da16, to wa -
rzy sza Ste en ke w cza sie wy pra wy stu dyj nej do USA i Ka na dy w 1850 ro ku, ta dro ga wod na no si ła na -
zwę LLiiee  bbeemmüühhll  --GGee  ssee  rriicchh  CCaa  nnaall, czy li w tłu ma cze niu KKaa  nnaałł  MMii  łłoomm  łłyynn  --JJee  zziioo  rraakk, a któ re go cał ko wi ta
re ali za cja trwa ła w la tach 1844-1850. We dle no men kla tu ry Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie -
go na zwę tę mo gli by śmy rów nież tłu ma czyć (pod ko niec XIX wie ku) ja ko KKaa  nnaałł  MMii  łłoomm  łłyyńń  sskkoo  --JJee  zziiee  --
rrzzyycc  kkii.

UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Nie zwy kle roz le głe je zio ro Je zio rak (oraz po ro śnię te la sa mi brze gi) mu sia ło stwa rzać znacz ne

utrud nie nia w przy pad ku ko mu ni ka cji lą do wej. W prze szło ści ist nia ły na Je zio ra ku (w miej scach 
prze smy ków) oso bo wo -to wa ro we prze pra wy pro mo we17. Przy kła do wo jed na, w pół noc nej czę ści
akwe nu, łą czy ła miej sco wość Sie mia ny (niem. Schwal gen dorf) i le śni czów kę Je zior no z pół wy spem
i osa dą Bu ko wiec (niem. Bu ko witz) oraz miej sco wo ścią Ma ty ty (niem. Mo tit ten). Dru ga prze pra wa
pro mo wa, na po łu dnio wym krań cu Je zio ra ka, łą czy ła mia sto Iła wę z wy spą Wiel ka Żu ła wa (niem.
Gross Wer der). 

Co praw da za ło że niem tej książ ki jest
trak to wa nie wszyst kich dróg wod nych
na wschód od li nii Wi sły ja ko wschod -
nio pru skie, jed nak tak na praw dę szlak
że glow ny Ka na łu Iław skie go prze kra czał
gra ni cę Prus Wschod nich, do któ rych
przy na le ża ły ta kie mia sta jak Ostró da,
Mi łom łyn, Za le wo i Pa słęk oraz Prus Za -
chod nich, do któ rych przy na le ża ły ta kie
mia sta jak Iła wa, Lu ba wa, Susz i Kwi -
dzyn.

W tym przy pad ku pa ra dok sem by ło, że
znacz na część za chod nie go brze gu je zio -

ra Je zio rak przy na le ża ła do Prus Wschod -
nich, na to miast du ża część wschod nie go
brze gu wcho dzi ła w skład Prus Za chod -
nich... Po dob ny przy pa dek prze bie gu li nii
gra nicz nej przez akwen wod ny wy stę po wał
na dru gim krań cu szla ku że glow ne go,
na je zio rze Dru zno (patrz pod roz dział: KKaa  --
nnaałł  EEll  bblląą  sskkii).

Iława i południowy kraniec Jezioraka to od dawna „mekka”
miłośników sportów wodnych.

RRyyss.. 44..8800--7711.. Prom „na Bukowiec” na mapie z 1911 roku oraz 
iławski prom „na Żuławę” na mapie z 1910 roku

RRyyss.. 44..8833.. Przystań żeglarska nad Jeziorakiem w Iławie, przełom lat 20. i 30. XX w.

RRyyss.. 44..8822.. Przebieg granicy zachodnio- i wschodniopruskiej
(czerwona linia – Prusy Wschodnie po jej stronie północnej) na mapie z 1943 r.

16 E. G. Schmid: Der El bing -oberländi sche Ca nal. Op. cit., s. 149-156.
17 Na nie miec kich ma pach mniej sze pro my by ły zwy kle ozna ko wa ne sym bo lem K. F. – co ozna cza ło w ów cze snej no men kla tu rze kar to gra ficz nej „kahnfähre”, a więc prze pra wę (prom) ło dzią. Więk sze pro my ozna cza no
wów czas sym bo lem W. F. – „wa genfähre”, czy li pro my dla wo zów. In ne ozna cze nia, to m.in. D. F. – „dampffähre” (prom pa ro wy) oraz E. F. – „eisen bahnfähre” (prom ko le jo wy).
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44..55..  KKaa  nnaałł  OOssttrróóddzz  kkii  (niem. Oste ro der Ka nal) 

Ka na łem Ostródz kim jest po tocz nie na zy wa ny po łu dnio wy od ci nek Ka na łu Obe rlandz kie go (obec -
nie El blą skie go lub Ostródz ko -El blą skie go). Bu do wa tej dro gi wod nej ofi cjal nie ru szy ła w Mi łom ły nie,
w dniu 2288  ppaaźź  ddzziieerr  nnii  kkaa 11884444  rroo  kkuu, za pa no wa nia kró la pru skie go Fry de ry ka Wil hel ma IV. Ten dzień
i po cząt ki bu do wy Ka na łu Ostródz kie go zo sta ły upa mięt nio ne w Kro ni ce Mia sta Mi łom ły na 1800–
1922 (patrz: pod roz dział KKaa  nnaałł  EEll  bblląą  sskkii), choć fak tycz ne pra ce na tym od cin ku ka na ło wym roz po -
czę ły się wio sną 1845 ro ku. 

Współ cze śnie na Ka nał Ostródz ki skła da ją się czte -
ry sztucz ne od cin ki że glu go we, łą czą ce ze so bą na tu -
ral ne zbior ni ki wod ne, a mia no wi cie:

1. Naj star szy frag ment, po cho dzą cy z po cząt ków 
bu do wy Ka na łu Obe rlandz kie go, bę dą cy ska na li zo wa -
nym ko ry tem rze ki Li wa, łą czą cym Liw ski Staw i Liw -
skie Je zio ro w Mi łom ły nie z Je zio rem Drwęc kim (dzię ki
ślu zie Mi łom łyn i ślu zie Zie lo na). Współ rzęd ne geo gra -
ficz ne punk tu po cząt ko we go te go od cin ka ka na ło we -
go (roz wi dle nie wod ne przy gór nym sta no wi sku ślu zy
Mi łom łyn) to: 53º 45’ 49” sze ro ko ści pół noc nej NN
i 19º 49’ 15” dłu go ści wschod niej EE, współ rzęd ne 
ślu zy Zie lo na to: 53º 44’ 04” NN i 19º 50’ 55” EE, a współ -
rzęd ne punk tu koń co we go od cin ka ka na ło we go (styk
z Je zio rem Drwęc kim) to: 53º 41’ 58” NN i 19º 53’ 54” EE.

Do dat ko wo do szla ku że glow ne go do cho dzi ła część po łu dnio wej ryn ny Je zio ra Drwęc kie go (mi ja ją ca
przy lą dek Grünor ter Spit ze i do cho dzą ca do za to ki miej skiej w Ostró dzie). Cał ko wi ta dłu gość te go szla -
ku że glow ne go wy no si 14,6 km (w tym 9,6 km dro gi „sztucz nej”).

2. Frag ment „miej ski”, po cho dzą cy z cza sów roz bu do wy ka na ło wej w la tach 70. XIX wie ku, bę -
dą cy sztucz nym prze ko pem (ska na li zo wa ne ko ry to rze ki Sze ląż ni ca), łą czą cym Je zio ro Drwęc kie
z Je zio rem Pau zeń skim (dzię ki ślu zie Ostró da). Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go te -
go od cin ka ka na ło we go (styk z Je zio rem Drwęc kiem) to: 53º 42’ 23” NN i 19º 57’ 15” EE, współ rzęd -
ne ślu zy Ostró da to: 53º 42’ 31” NN i 19º 57’ 27” EE, a współ rzęd ne punk tu koń co we go od cin ka
ka na ło we go (daw ny kra niec pół noc no -wschod niej za to ki Je zio ra Pau zeń skie go) to: 53º 43’ 22” NN
i 19º 59’ 37” EE. Cał ko wi ta dłu gość te go szla ku że glow ne go wy no si 4,3 km (w tym 0,6 km dro gi
„sztucz nej”).

3. Frag ment po cho dzą cy z cza sów roz bu do wy ka na ło wej w la tach 70. XIX wie ku, bę dą cy sztucz -
nym prze ko pem (czę ścio wo ska na li zo wa ne ko ry to rze ki Sze ląż ni ca od stro ny je zio ra Sze ląg Wiel ki), łą -
czą cym Je zio ro Pau zeń skie z je zio rem Sze ląg Wiel ki (dzię ki ślu zie Ma ła Ruś). Współ rzęd ne geo gra ficz ne
punk tu po cząt ko we go te go od cin ka ka na ło we go (styk z Je zio rem Pau zeń skim) to: 53º 43’ 22” NN
i 19º 59’ 37” EE, współ rzęd ne ślu zy Ma ła Ruś to: 53º 43’ 24” NN i 19º 59’ 38” EE, a współ rzęd ne punk tu koń -
co we go od cin ka ka na ło we go (styk z je zio rem Sze ląg Wiel ki) to: 53º 44’ 24” NN i 20º 00’ 54” EE. Cał ko wi -
ta dłu gość te go szla ku że glow ne go wy no si 2,4 km (w ca ło ści jest to dro ga sztucz na).

RRyyss.. 44..8844.. Pier wot na tra sa Ka na łu Ostródz kie go, pro wa dzą ca 
ska na li zo wa nym ko ry tem rze ki Li wa (niem. Lie be) 

na ma pie Schmi da z 1860 r., czy li przed roz bu do wą, 
bez od cin ka do Sta rych Ja bło nek 

(uwa ga: pół noc po stro nie pra wej, wschód u do łu)

RRyyss.. 44..8855.. Pod sta wo we 
od cin ki Ka na łu Ostródz kie go
na ma pie z 1893 r. – jesz cze 
bez na sy pu i mo stu ko le jo we go
li nii Ostró da  – Mi łom łyn
przy Grünor ter Spit ze, 
z te goż ro ku



128

4. Frag ment po cho dzą cy z cza sów roz bu do wy ka na ło wej w la tach 70. XIX wie ku, wio dą cy w kie run -
ku po łu dnio wo -wschod nim ryn ną je zio ra Sze ląg Wiel ki (do miej sco wo ści Sta re Ja błon ki), łą czą cy się
po przez krót ki sztucz ny prze kop i tu nel pod na sy pem ko le jo wym z je zio rem Sze ląg Ma ły i osta tecz nie pro -
wa dzą cy do po cząt ku Ka na łu Obe rlandz kie go (w miej sco wo ści Buń ki). Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk -
tu po cząt ko we go te go od cin ka że glu go we go (styk z je zio rem Sze ląg Wiel ki) to: 53º 44’ 24” NN i 20º 00’ 54”
EE, współ rzęd ne po cząt ku sztucz ne go prze ko pu (po łu dnio wy kra niec je zio ra Sze ląg Wiel ki) to: 53º 41’ 30”
NN i 20º 04’ 43” EE, współ rzęd ne tu ne lu ka na ło we go to: 53º 41’ 24” NN i 20º 04’ 54” EE, współ rzęd ne koń ca

sztucz ne go prze ko pu (pół noc ny kra niec je zio ra
Sze ląg Ma ły) to: 53º 41’ 19” NN i 20º 04’ 52” EE, na -
to miast współ rzęd ne punk tu koń co we go te go
ostat nie go od cin ka ka na ło we go (po łu dnio wy kra -
niec je zio ra Sze ląg Ma ły) to: 53º 40’ 45” NN
i 20º 06’ 40” EE. Cał ko wi ta dłu gość te go szla ku że -
glow ne go wy no si 10,7 km (z te go sztucz ny prze -
kop 460 m, a w tym sam tu nel bli sko 50 m).

Nie wie dzieć cze mu, sztucz ny prze kop z tu -
ne lem ka na ło wym oraz je zio ro Sze ląg Ma ły
z punk tem krań co wym Ka na łu El blą skie go
(Obe rlandz kie go) nie zna la zły się w wy ka zie

śród lą do wych dróg wod nych2, uzna nych za że glow ne. Roz po rzą dze nie w tej spra wie jest na dal (gru -
dzień 2013 r.) ak tu al ne, a śród lą do wa dro ga wod na Ka na łu El blą skie go koń czy się (for mal nie) na je -
zio rze Sze ląg Wiel ki. 

PPoodd  ssuu  mmoo  wwuu  jjąącc
W pierw szym okre sie bu do wy in ży nier G. J. Ste en ke ska na li zo wał i udroż nił ko ry to rze ki Li wa,

pły ną cej od stro ny Mi łom ły na w kie run ku po łu dnio wym, do le żą ce go oko ło 4 me trów ni żej od po -
zio mu Je zio ra ka – Je zio ra Drwęc kie go. Po mi -
mo te go ko niecz nym by ło wy bu do wa nie
dwóch drew nia nych śluz ko mo ro wych: jed nej
w Mi łom ły nie (ślu za Mi łom łyn, spad wo dy 2,80
m) oraz dru giej, ślu zy Zie lo na (spad wo dy 1,40

m). Obec nie Ka nał Ostródz ki jest szla kiem że glow nym (bez bocz nych od cin ków) o łącz nej dłu go ści
oko ło 32 km. Do da jąc jesz cze dwa od ga łę zie nia Je zio ra Drwęc kie go, to jest pro wa dzą ce do miej -
sco wość Sam bo ro wo, na za cho dzie (8,7 km) oraz pro wa dzą ce do miej sco wo ści Pi ław ki, na pół no cy
(5,5 km); od ga łę zie nie Je zio ra Pau zeń skie go, pro wa dzą ce do miej sco wo ści Czer wo na Karcz ma,

na pół no cy (2,2 km) oraz pół noc ną ryn nę je zio ra Sze ląg Wiel ki
(5,6 km), otrzy mu je my dro gi wod ne o dłu go ści bli sko 54 km. 

Kro ni ka Mia sta Mi łom ły na3 za wie ra istot ny za pis, do ty czą -
cy 1849 ro ku: „Zbu do wa no ślu zy ko ło SSoonn  nneenn  hhooffff (ślu za Mi łom -
łyn, przed mie ście Mi łom ły na, obec nie o na zwie Prze jazd
– przyp. C. W.) i GGrrüünnoorrtt (ślu za Zie lo na, miej sco wość Lu bień
– przyp. C. W.)”. Nie zna my do kład nej da ty dzien nej i mie sięcz -
nej, jed nak mu sia ło to na stą pić po 8 lip ca (ta ką da tę za wie ra po -
prze dza ją cy wpis o po ża rze w mie ście). Naj istot niej sze jest jed nak
to, że ma my pew ność, iż już co naj mniej od 1850 ro ku szlak wod -
ny Ka na łu Obe rlandz kie go (Ostródz kie go) do cie rał do Je zio ra

RRyyss.. 44..8866.. Po czą tek Ka na łu Ostródz kie go, 
a więc tak że Ka na łu Obe rlandz kie go 
(le wy dol ny róg) – wczesne lata 20. XX w.1

RRyyss.. 44..8877.. Frag ment wy ka zu śród lą do wych 
dróg wod nych z grud nia 2002 r.

RRyyss.. 44..8888..  Po dej ście i gór ne sta no wi sko ślu zy Zie lo na (fot. Cze sław Ku char ski)
1 Das Oberland: Wanderblätter für den Kreis Osterode Ostpr. Osteroder Zeitung, Osterode 1925.
2 Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 210, poz. 1786.
3 Chronik der Stadt... Op. cit., s. 38.
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Drwęc kie go i w związ ku z tym moż li wy już był ruch stat ków na po łą czo nych ze so bą od cin kach Ostró -
da – Mi łom łyn – Iła wa (na po łu dniu i za cho dzie) oraz Mi łom łyn – Czul pa – Mał dy ty – Kar czem ka
(niem. Hof f nung krug), w po bli żu dzi siej szej po chyl ni w Bu czyń cu, nad je zio rem Pi nie wo (na pół no -
cy). Sko ro tak, to nic nie sta ło na prze szko dzie, aby po mię dzy ty mi mia sta mi roz po czę ła się że glu ga
to wa ro wa na ty po wych już stat kach ka na ło wych, o ga ba ry tach li mi to wa nych pa ra me tra mi śluz (mię -
dzy in ny mi sze ro kość mo gła być je dy nie nie znacz nie więk sza niż 3 m).

Po nie waż wie my, że w sierp niu 1853 ro ku mistrz cie siel ski Bec ker z Mi łom ły na po szu ki wał po rząd -
nych cie śli do bu do wy śluz w oko li cach Hir sch feld (miej sco wość Je lon ki, 5 śluz na wy so ko ści obec -
nej po chyl ni Ca łu ny), za pew ne ten że Bec ker był głów nym wy ko naw cą wcze śniej szych śluz
przy Mi łom ły nie, na Ka na le Ostródz kim (rze ce Li wie).

ŻŻEE  GGLLUU  GGAA  OOSSTTRRÓÓDDZZ  KKAA

Od no tuj my więc jesz cze jed no waż ne wy da rze nie z 30 lip ca 1851 ro ku, za pi sa ne w mi łom łyń skiej
Kro ni ce4: „W koń cu o pół do szó stej po po łu dniu, przy wtó rze dzwo nów oraz ra do snych okrzy ków
uszczę śli wio ne go tłu mu, ja dąc dro gą od Jaś ko wa, Je go Kró lew ska Mość (Fry de ryk Wil helm IV
– przyp. C. W.) przy był wraz z or sza kiem i ra czył wy siąść na usil ne za pro sze nie su per in ten den ta Bra -
chvo gla (...) Lan drat Sche de przed sta wił Je go Kró lew skiej Mo ści bur mi strza Sa ko low skie go i prze -
wod ni czą ce go ra dy miej skiej Krup pa. Na proś bę lan dra ta Sche de go o nada nie na zwy pierw sze mu
no wo wy bu do wa ne mu przez kil ka pry wat nych osób (kup ca A. Can tor so na, mi strza ko wal skie go
Straus sa z Mi łom ły na, kup ca M. L. Kor na z Ostró dy) stat ko wi, prze zna czo ne mu do pły wa nia po ka -
na le, Je go Kró lew ska Mość od po wie dział: To jest po czą tek, miej my na dzie ję, że wszyst ko pój dzie do -
brze, więc na zwij my go „HHooff  ff  nnuunngg” (Na dzie ja).”. By ła to bar ka, zbu do wa na przez wy wo dzą ce go się
z Klaj pe dy szkut ni ka, R. Lieb nitz kie go – ju nio ra. 

Wspo mnia ni przed się bior cy -ar ma to rzy ogło si li w el blą skiej ga ze cie „El bin ger An ze igen” nr 30 z 12
kwiet nia 1851 ro ku, że w związ ku z otwar ciem 22 kwiet nia Ka na łu Obe rlandz kie go, uru cha mia ją
prze wóz to wa rów mię dzy El blą giem, Mi łom ły nem i Ostró dą. Z anon su do wia du je my się tak że o wy -
so ko ści staw ki prze wo zo wej – 10 gr. za cet nar (oko ło 51,5 kg – przyp. C. W.) zwy kłej drob ni cy, o ist -
nie niu skła du to wa rów w Ostró dzie oraz o współ pra cu ją cych el blą skich przed się bior cach (Mo ritz
Mühle i Ed. Dahl mann). Ostródz ko -mi łom łyń scy prze woź ni cy in for mu ją też o moż li wo ści frach tu
z i do: Iła wy, Lu ba wy, No we go Mia sta Lu baw skie go, Lidz bar ka We lskie go, Dział do wa, Dą brów na,
Ni dzi cy, Olsz tyn ka i Olsz ty na.

W ko lej nym in se ra cie z 7 czerw ca 1851 r. ja ko el blą scy współ pra cow ni cy już są wy mie nie ni: nie ja ki
Ga jew ski i J. Löwe nste in, po da ne są tak że staw ki prze wo zo we na drob ni cę i śle dzie z El blą ga do Mi -
łom ły na i Ostró dy oraz na zbo że, spi ry tus i weł nę w kie run kach prze ciw nych, czy li z Mi łom ły na i Ostró -
dy do El blą ga. Wcze śniej, w ogło sze niu opu bli ko wa nym 4 czerw ca te go ro ku Ed. Dahl mann, Mo ritz
Mühle oraz J. G. G. Schmidt po le ca ją swo je usłu gi w za kre sie trans por tu róż nych to wa rów do Mi łom -
ły na, Ostró dy i in nych po bli skich miast. Udział w tym przed się wzię ciu mie li wziąć tak że G. Bi ber z Mi -
łom ły na i ostródz ka spół ka I. Sa mu lon Wwe & Soh ne (wdo wa po Izra elu Sa mu lo nie i syn)5. 

Pierw szy pa ro sta tek prze pły nął Ka na łem Ostródz kim i do pły nął do Ostró dy, jak po da je au tor mo -
no gra fii, Jo han nes Müller6, już w la tach 50. XIX wie ku: „Że by zo ba czyć pa ro wiec, to ni gdy nie wi dzia -
ne cu do, ty sią ce ga piów sta ło w ro ku 1856 (lub 1857?) na brze gu je zio ra7. Uczty i roz wle kłe
prze mó wie nia, fa jer wer ki i śpie wy upięk sza ły, ale też wy dłu ża ły uro czy stość. 

Oko ło 1900 ro ku (w rze czy wi sto ści był to 1895 rok – przyp. C. W.) lu dzie in te re su do szli do prze -
ło mo we go wnio sku, że to po łą cze nie nie cał kiem od po wia da wy ma ga niom. Do pro wa dzi ło to do za -
ło że nia Ostródz kie go To wa rzy stwa Że glu gi (Oste ro der Schif fahrts -Ge sel l schaft), za re je stro wa nej spół ki
z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią. Cho dzi ło w pierw szej ko lej no ści o to, aby móc trans por to wać ła -

RRyyss.. 44..8899.. Prze krój po dłuż ny szla ku 
Ka na łu Ostródz kie go (z dwie ma ślu za mi), 
pro wa dzą ce go ska na li zo wa nym ko ry tem 
rze ki Li wa (niem. Lie be) po mię dzy 
Je zio rem Drwęc kim i je zio rem Ilińsk 
na ma pie Schmi da z 1860 r. 

4 Chro nik der Stadt... Op. cit., s. 39-40.
5 R. Ko wal ski, C. Waw rzyń ski: 100 lat że glu gi... Op. cit., s. 10-11.
6 J. Müller: Oste ro de in Ost preus sen. Dar stel lun gen zur Ge schich te der Stadt und des Am tes. Oste ro de 1905 (Dzie je Ostró dy. Mu zeum w Ostró dzie, Ostró da 2010, s. 199-200).
7 Pierw szy pa ro wiec (jak i każ dy in ny sta tek) mógł przy pły nąć z El blą ga do Ostró dy naj wcze śniej we wrze śniu 1860 ro ku, po uru cho mie niu ka na ło wych po chyl ni. Je śli Jo han nes Müller da to wał wła ści wie opi sy wa ne wy -
da rze nie (ko rzy stał z prze ka zu ust ne go dy rek to ra Stadt schu le Le opol da Au gu sta Wie cher ta), to pa ro sta tek ten mu siał przy pły nąć z Mi łom ły na. Je śli rze czy wi ście pierw szy sta tek o na pę dzie pa ro wym przy pły nął do Ostró -
dy w 1856 ro ku, to sta ło by się to do kład nie w cza sie, kie dy do Wę go rze wa do pły nął pierw szy pa ro wiec o na zwie „Ma so via”. 
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dun ki z ośrod ków han dlo wych do Ostró dy i są sied nich miast re gu lar nie, szyb ko i moż li wie ta nio. 
Już w stycz niu 1902 ro ku to wa rzy stwo li czy ło 68 człon ków, głów nie z Ostró dy, Mi łom ły na i Dą brów na. 
Po sia da li oni 173 udzia ły po 300 ma rek, a więc dys po no wa li za pa sem pie nię dzy w wy so ko ści 51.900 
ma rek. Człon ko wie to wa rzy stwa za mó wi li w stocz ni Kla wit te ra w Gdań sku ho low nik pa ro wy dłu go ści

24 me trów, 3 me trów sze ro ko ści i o wy so ko ści bocz -
nej 1,8 pra cu ją cy z si łą 40 ko ni me cha nicz nych
i o no śno ści 900 cet na rów (46 ton – przyp. C. W.).
Ho low nik miał dwie bar ki o no śno ści 1.300 cet na -
rów (67 ton8 – przyp. C. W.). 21 kwiet nia 1902 ro ku
za ła do wa ny ho low nik z bar ka mi wpły nął po raz
pierw szy do Ostró dy.”.

Już w koń cu XIX wie ku pa row ce to wa ro we słu -
ży ły rów nież że glu dze pa sa żer skiej. Naj czę ściej by -
ły to rej sy oko licz no ścio we po mię dzy Sta ry mi
Ja błon ka mi, Ostró dą, Pi ław ka mi i Mi łom ły nem.
Z pew no ścią czy ni li tak m.in. miej sco wi no ta ble,
brac twa strze lec kie, woj sko wi i le śni cy. 

Moż na przy jąć, że rok 1912, kie dy to za ło żył
wła sną for mę że glu go wą ostró dzia nin AAddoollff  TTeett  --

zzllaaffff, był po cząt kiem re gu lar nej, rej so wej że glu gi pa sa żer skiej na Ka na le Obe rlandz kim, w tym na li -
nii Ostró da – El bląg – Ostró da. Pierw szą jed nost ką flo tyl li Tet zlaf fa by ła drew nia na łódź mo to ro wa
„Se ero se” (pol. Li lia wod na, Ne nu far) z ka ju tą, kuch nią i to a le tą. Zwo do wa na zo sta ła w paź dzier ni -
ku 1912 ro ku przez el blą ską fir mę Franz
Schenk & Co. G. m. b. H. i wy po sa żo na
w czte ro cy lin dro wy sil nik spa li no wy o mo -
cy 46 KM, na pę dza ny ben zo lem. Sta tek
osią gał pręd kość 10 km/go dzi nę i za bie rał
jed no ra zo wo do 79 pa sa że rów. Że glu ga
pa sa żer ska trwa ła od ma ja do wrze śnia,
jed nak do pierwszej woj ny świa to wej prze -
wo żo no lu dzi tyl ko w nie dzie le i świę ta.

Ko lej nym stat kiem prze zna czo nym na rej -
sy na po chyl nie by ła „Her tha”, za ku pio na
od ar ma to ra Edu ar da Fre iwal da z El blą ga.
Ów mo to ro wy sta tek pa sa żer ski, zbu do wa -
ny w 1912 r. w el blą skiej stocz ni Fran za Schen ka, mógł prze wo zić do 120 pa sa że rów, z pręd ko ścią kil ku -
na stu km/go dzi nę. W 1925 ro ku ostródz ka bia ła flo ta po więk szy ła się o ma łą (do 40 pa sa że rów) łódź
mo to ro wą „He ini”, któ ra wraz z „Se ero se” od by wa ła rej sy wa ha dło we na Je zio rze Drwęc kim: do wie ży
Bi smarc ka, le śni czów ki „Czar ny Róg” (wów czas Grünort spit ze) i re stau ra cji „Le śny Do mek” w La sku
Strze lec kim. Po nad to łódź „He ini” pły wa ła do Pi ła wek oraz na za mó wie nie – z wy ciecz ka mi do Tar dy i Mi -
łom ły na.

Od 1927 ro ku na tra sie Ostró da – El bląg, oprócz wy mie nio ne go wcze śniej stat ku „Her tha”, za czął
re gu lar nie kur so wać „Kon rad”, naj więk szy (dwu po kła do wy) sta tek ostródz kie go ar ma to ra, osią ga ją -
cy pręd kość 20-25 km/go dzi nę i prze zna czo ny na 185 pa sa że rów. Zbu do wa no go w el blą skiej stocz -
ni Fer di nan da Schi chaua (Schi chau -We rft) i na zwa no imie niem re dak to ra Wa gne ra z „Oste ro der
Ze itung”, po nie waż ten bar dzo po zy tyw nie wy ra żał się o Tet zlaf fie, je go umie jęt no ściach, ener gii i za -
mi ło wa niach...

Or ga ni za cją i re zer wa cją rej sów zaj mo wa ło się ostródz kie Biu ro Ob słu gi Tu ry stycz nej (Ver -
kehrsbüro), któ re go sie dzi ba w la tach trzy dzie stych XX wie ku mie ści ła się przy Ufer pro me na de nr 19
(obec nie ul. J. Sło wac kie go) oraz Miej ski Urząd Ko mu ni ka cji i Biu ro Po dró ży w El blą gu. Że glu ga Tet -
zlaf fa by ła człon kiem sto wa rzy sze nia ko mu ni ka cji kra jo wej z Kró lew ca pod na zwą Lan de sver kehr sver -
band Ost– u. We st preus sen e. V., któ re ko or dy no wa ło opra co wy wa nie ujed no li co nych pla nów rej sów
i roz kła dów jaz dy po cią gów tak, aby uwzględ nia ły moż li wość prze sia da nia się ze środ ka trans por tu
wod ne go na lą do wy i od wrot nie9.

RRyyss.. 44..9900.. Przy stań w Ostró dzie – obe rlandz kie pa row ce to wa ro we 
wy na ję te na oka zjo nal ny rejs tu ry stycz ny, wi do ków ka z czerw ca 1905 r.

(www.Bil dar chiv -Ostr preus sen.de)

RRyyss.. 44..9911--9922.. „Se ero se” w Buń kach oraz 
je dy na po niej po zo sta łość – dzwon okrę to wy (fot. Ry szard Ko wal ski)

8 W praktyce było to maksymalne, dopuszczalne obciążenie na wózkach pochylni, tj. poniżej 70 ton.
9 R. Kowalski, C. Wawrzyński: 100 lat żeglugi... Op. cit. , s. 45-47.
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ZZ OOSSTTRRÓÓ  DDĄĄ  WW NNAA  ZZWWIIEE

Ka nał Ostródz ki nie po sia da ofi cjal nej na zwy, nada nej zgod nie z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie
pra wo daw stwem. Ta po tocz na na zwa po ja wia się na to miast jed no krot nie w „Hy dro ni mach” (Na zew -
nic two Geo gra ficz ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych). Jed nak we dług te go opra -
co wa nia Ka nał Ostródz ki znaj du je swo je uj ście w je zio rze Pu zy (Pau zeń skie), czy li jest to od ci nek
od je zio ra Sze ląg Ma ły do ślu zy Ma ła Ruś, na to miast bez ostródz kie go od cin ka „miej skie go”, ze ślu zą
Ostró da oraz bez naj star sze go od cin ka „liw skie go”, ze ślu za mi Mi łom łyn i Zie lo na.

Po dob ne, choć nie toż sa me po dej ście
do te ma tu od naj dzie my w To mie VII Słow -
ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie go10:
„OOssttrróódd, po niem. Oste ro de in Ost preus -
sen, mia sto po wia to we na Ma zu rach,
na wznies. 110 mt. npm., nad rz. Drwę cą
i jez. Drwęc kiem (…) KKaa  nnaałł  eell  bblląągg  sskkii łą czy
je zio ro Ej ling na półn. gra ni cy po wia tu

z Li wą (Lie bie) pod Mi łom ły nem, za po mo cą szlu zy 3 mt. wy so kiej. Tam roz dzie la się i jed nym ra mie -
niem w ko ry cie Li wy się ga na po łu dnie do jez. Drwęc kie go, a więc do Drwę cy, dru giem zaś na za chód
przez je zio ro Abisz kar (Kar nic kie – przyp. C. W.) przez któ re prze pro wa dzo nym zo sta ło w ta mie sztucz -
nie na sy pa nej, po nie waż wo da ka na łu wzno si się 1 mt. nad po zio mem je zio ra. Oprócz te go Drwę ca jest
po łą czo ną kkaa  nnaa  łłeemm  zz jjee  zziioo  rreemm  SSzzee  lląą  ggooww  sskkiieemm (Sze ląg Wiel ki – przyp. C. W.) i kkaa  nnaa  łłeemm  IIll  ggeenn z je zio rem
Gil (Gross Gehl see).”. Au tor opi su, a był nim Jan Ka rol Sem brzyc ki, wy daw ca, hi sto ryk i re dak tor ty go -
dni ka „Ma zur”, stwier dzał, że Ka nał El bląg ski do cho dził do Mi łom ły na i tam tej szej ślu zy, po czym roz -
dzie lał się na dwa ra mio na, wła śnie na Ka nał Ostródz ki oraz Ka nał Iław ski (choć przez Sem brzyc kie go
nie na zwa ne). 

Z ko lei ksiądz Fan ki dej ski z Pel pli na w To mie VI Słow ni ka11 twier dził, że: „MMii  łłoomm  łłyynn alias Liw ski
młyn i Mi łom ły nek, niem Lie bemühl, mia sto w tz. Sta rych Pru sach, w pow. ostródz kim, nad jez. Eiling
i rze ką Liw ną (Lie be fluss) (…) trud nią się rol nic twem, upra -
wia ją naj wię cej ży to, któ re kkaa  nnaa  łłeemm  eell  bblląą  sskkoo  --mmaa  zzuurr  sskkiimm
idzie do El blą ga. Jest tu tar tak pa ro wy; han del drze wa
z Ostro dem, El blą giem i Kró lew cem bar dzo oży wio ny.
Warsz tat okrę to wy i kil ka ce giel ni (…) Na po cząt ku bie żą -
ce go stu le cia (XIX wiek – przyp. C. W.) li czy ło mia sto tyl -
ko 1000 miesz kań ców, 141 do mów; do je go wzro stu
przy czy nił się mia no wi cie ka nał el blą sko -ma zur ski, któ ry
r. 1844 bu do wać za czę to.”. Wy da je się więc, że wspo mnia -
ny au tor trak tu je wszyst kie ele men ty sys te mu wod ne go ja -
ko in te gral ną ca łość...

RRyyss.. 44..9933.. Mo to ro wiec „Kon rad” 
na ślu zie Mi łom łyn, ok. 1935 r.

RRyyss.. 44..9944.. Fragment Hydronimów z 2006 r., s. 200

RRyyss.. 44..9955.. Rzeka Liwa poniżej Liwskiego Jeziora 
w Liwskim Młynie (Miłomłynie)

10 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom VII z 1886 r., s. 680-681.
11 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom VI z 1885 r., s. 437-438.
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Pierw sze pol skie na zwy Ka na łu Obe rlandz kie go (w tym od cin ka ostródz kie go) po ja wi ły się w la -
tach 80. i 90. XIX wie ku, ja ko KKaa  nnaałł  MMaa  zzuurr  sskkii lub EEll  bblląą  sskkoo  --MMaa  zzuurr  sskkii (patrz pod roz dział: KKaa  nnaałł  EEll  bblląą  --
sskkii). In ży nier Georg Ja cob Ste en ke, jesz cze w paź dzier ni ku 1844 ro ku, oznaj mił w ga ze tach
o roz po czę ciu bu do wy KKaa  nnaa  łłuu  EEll  bblląą  sskkoo  --OOssttrróóddzz  kkiiee  ggoo, na po cząt ku lu te go 1845 ro ku o bu do wie KKaa  --
nnaa  łłuu  EEll  bblląą  sskkoo  --IIłłaaww  sskkoo  --OOssttrróóddzz  kkiiee  ggoo (niem. EEll  bbiinngg    –– DDeeuuttsscchh  --EEyy  llaauu  –– OOssttee  rroo  ddeerr  KKaa  nnaall), na to miast w ma -
ju 1845 ro ku o bu do wa niu KKaa  nnaa  łłuu  OOssttrróóddzz  kkoo--EEll  bblląą  sskkiiee  ggoo.Pod kreśl my więc, ze twór ca i bu dow ni czy
Ka na łu Obe rlandz kie go (obec nie El blą skie go), G. J. Ste en ke, uwa żał za sto sow ne, w mo men cie roz -
po czy na nia prac bu dow la nych, uży wać w na zwie Ostró dy (niem. Oste ro de), a więc uzna wać od ci -
nek Mi łom łyn – Je zio ro Drwęc kie za KKaa  nnaałł  OOssttrróóddzz  kkii. Z ko lei we dług opra co wa nia (ma pa
po cho dzą ca z li sto pa da 1860 ro ku) in ży nie ra E. G. Schmi da12, to wa rzy sza Ste en ke w cza sie wy pra -
wy stu dyj nej do USA i Ka na dy w 1850 ro ku, ta dro ga wod na no si ła na zwę CCaa  nnaa  llii  ssiirr  tteerr  LLiiee  bbee  fflluussss, czy -
li w tłu ma cze niu SSkkaa  nnaa  llii  zzoo  wwaa  nnaa  rrzzee  kkaa  LLii  wwaa, a któ rej cał ko wi ta re gu la cja (po głę bia nie, bu do wa ja zów
i śluz) trwa ła w la tach 1845-1850. Ku rio zal ny opis frag men tu Ka na łu Ostródz kie go od naj dzie my w To -
mie V Słow ni ka13, a mia no wi cie: „LLiiww  nnaa, niem. Lie be fluss, stru ga, ma swe źró dło w po łu dnio wej czę -
ści pow. ostródz kie go, pły nie po tem w półn.-zach. kie run ku przy Ostró dzie przez jez. Drwęc kie aż
do Mi łom ły na, gdzie się dzie li na róż ne od no gi, któ re się gu bią w je zio rach oko ło te go mia sta roz la -
nych.”. Pa ra doks po le ga na tym, że wszyst ko jest do kład nie na od wrót, a nie zna ny au tor tej cha rak -
te ry sty ki my li źró dła z uj ściem, „ka żąc” wo dzie pły nąć w gó rę szla ku że glow ne go...

Ko rzy sta jąc z ha sło wej na zwy Oberländi scher Ka nal, Gu staw Ley ding w swo im Słow ni ku nazw
miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go14 opi su je dal szą część ka na łu, twier dząc, że rze ka o nie miec kiej na -
zwie LLiiee  bbee, a pol skiej LLii  wwaa  (w 1595 ro ku Lie be fluss, w 1438 Lie be, w 1324 Li be, w 1320 Ly we, a w 1250
ro ku Ly wa), któ ra po re gu la cji – sta no wi ka nał, bę dą cy od no gą Ka na łu El blą skie go, łą czą cy Je zio ro
Drwęc kie z Liw skim Sta wem.

Z ko lei LLiiww  sskkii  SSttaaww to we dle te goż Słow ni ka15 nie miec ki Mühlen Te ich (in na na zwa pol ska to Młyń -
ski Staw), czy li je zio ro o po wierzch ni 29,16 ha, na pół noc od by łe go mia sta Mi łom ły na (pra wa miej -
skie uzy skał w 1335 ro ku, utra cił w 1945, a od zy skał w 1998 ro ku – przyp. C. W.). Oprócz te go
do sys te mu wod ne go przy na le ża ło jesz cze je zio ro miej skie w Mi łom ły nie, któ re Gu staw Ley ding16

scha rak te ry zo wał ja ko LLiiww  sskkiiee  JJee  zziioo  rroo, o nie miec kiej na zwie SSttaaddtt  SSeeee, o po wierzch ni 8,89 ha i le żą -
ce na po łudn.-za chód od b. mia sta Mi łom ły na. Ozna cza to, że rze ka Li wa wy pły wa ła z Liw skie go Sta -
wu (przed ślu zą Mi łom łyn od stro ny El blą ga), bę dą ce go czę ścią Ka na łu El blą skie go, prze pły wa ła
obok mi łom łyń skie go zam ku, wpa da jąc do Liw skie go Je zio ra (po ni żej ślu zy Mi łom łyn) bę dą ce go już
czę ścią Ka na łu Ostródz kie go.

Opi su jąc oko li ce Ostró dy i Mi łom ły na, Mie czy sław Or ło wicz twier dził w swo im Ilu stro wa nym prze -
wod ni ku17, że: „Otwar cie ka na łów (El blą skie go, Iław skie go i Ostródz kie go – przyp. C. W.) na stą pi ło
w r. 1860, po czym w r. 1876 prze dłu żo no je jesz cze za Ostró dę, bu du jąc ka na ły do je zior Sze ląg i Pau -
sa (Pau zeń skie – przyp. C. W.). Koszt ich bu do wy wy niósł 3 mln ma rek zło tem (…) 

OOssttrróó  ddaa  (Oste ro de), mia sto po wia to we
o 15.000 mieszk., co do wiel ko ści dru gie
po Olsz ty nie na Ma zu rach i War mii. Po la -
ków 1000, ży dów 500, ka to li ków 1000, resz ta
ewan ge li cy (…) Z więk szych miast ma zur -
skich ma Ostró da naj bar dziej ma low ni cze po -
ło że nie na za chod nim brze gu Je zio ra
Drwęc kie go (błąd: na po łu dnio wo -wschod -
nim brze gu – przyp. C. W.), a i sa mo mia sto
przy zwo icie i czy sto utrzy ma ne, ład nie za bu -
do wa ne, peł ne ogro dów i zie le ni, ro bi bar dzo
sym pa tycz ne wra że nie (...) Za mia stem no we
ko sza ry dla dość znacz ne go gar ni zo nu.
Nad ka na łem pro me na dy (…)

RRyyss.. 44..9966..  Ska na li zo wa na rze ka Li wa pły ną ca 
w kie run ku Je zio ra Drwęc kie go i Ostró dy

12 E.G. Schmid: Der Elbing-oberländische Canal. Op. cit., s. 149-156.
13 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom V z 1884 r., s. 356-357.
14 G. Leyding: Słownik nazw... Op. cit , s. 246.
15 G. Leyding: Słownik nazw... Op. cit , s. 245.
16 G. Leyding: Słownik nazw... Op. cit , s. 252.
17 M. Orłowicz: Ilustrowany przewodnik... Op. cit., s. 200-204 i 214-216.
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OOkkoo  llii  ccee  OOssttrróó  ddyy. Licz ne je zio ra wśród wzgórz, ogrom ne la sy czy nią to, że oko li ce Ostró dy na le żą
do naj pięk niej szych na Ma zu rach (...) Na prze ciw nym brze gu je zio ra (prze jazd ło dzią lub pa row cem)
le śni czów ka Grünort spit ze („Zie lo ny Róg”, obec nie „Czar ny Róg” – przyp. C. W.), po ło żo na na cy plu
je zio ra, skąd 1 km na pół noc wśród la su le ży ro man tycz ne Je zio ro Czar ne. W le śni czów ce miesz ka -
nia dla let ni ków (...) Wszyst kie te miej sca wy ciecz ko we (au tor wy mie nia sze reg le śni czó wek nad oko -
licz ny mi je zio ra mi, tj. Drwęc kim, Pau zeń skim i Sze ląg – przyp. C. W.) moż na osią gnąć rów nie pie szo
i omni bu sem, jak ło dzią, gdyż je zio ra są ze so bą po łą czo ne ka na ła mi (…) na tu ral nie sport wio ślar ski
i że glar ski jest w Ostró dzie bar dzo roz wi nię ty. Ka na ły za mknię te ślu za mi łą czą go z po ło żo ny mi
na wschód je zio ra mi: Pau zeń skim i Sze ląg, a wy cho dzą cy stąd ku pół no cy KKaa  nnaałł  SSttaa  rroo  pprruu  sskkii  (Obe -
rlandz ki, obec nie Ostródz ko -El blą ski – przyp. C. W.) umoż li wia po dróż wod ną z Ostró dy do Mo rza Bał -
tyc kie go (patrz Liw ski Młyn). Wy pły wa ją ca stąd ku za cho do wi rze ka Drwę ca, któ ra pod To ru niem
wpa da do Wi sły, jest od je zio ra spław ną, a spusz cza ny mi nią tra twa mi kie ru ją fli sa cy z oko licz nych
wio sek ma zur skich.”. 

KKAA  NNAA  ŁŁOO  WWEE  RROOZZ  BBUU  DDOO  WWYY  II RREE  MMOONN  TTYY

Prak tycz nie od uru cho mie nia Ka na łu Obe rlandz kie go w 1860 ro ku, in ży nier Ste en ke nie tyl ko pro -
wa dził pra ce re mon to we i kon ser wa tor skie szla ku że glow ne go i urzą dzeń ka na ło wych, ale bu do wał
też mo sty oraz pro wa dził pra ce stu dyj ne i lob bing na rzecz dal szej roz bu do wy szla ku wod ne go ka na -
łu. Ist nia ły bo wiem pla ny przy łą cze nia do sys te mu ko lej nych je zior Obe rlan du, m.in. po ło żo nych
na wschód od Ostró dy, w kie run ku na Olsz tyn, w tym je zio ra Sze ląg oraz Isąg.

Tak jak pierw sza po ło wa XIX wie ku przy nio sła po wszech ne w ska li glo bal nej wcie la nie w ży cie
idei bu do wy ka na łów że glow nych, tak dru ga po ło wa te go wie ku przy nio sła za my ka nie bądź wstrzy -
my wa nie dal szych bu dów ka na łów. Po wo dem upad ku ka na łów by ły nie woj ny, ko lej ne re ce sje czy
kry zy sy go spo dar cze, ale po ja wie nie się no we go, efek tyw niej sze go spo so bu trans por tu to wa rów
– ko lei że la znych – któ re osta tecz nie przy no szą kres eg zy sten cji więk szo ści tych dróg wod nych. By ło
to zja wi sko uni wer sal ne, po wszech nie do ty czą ce ka na łów o funk cjach ty po wo śród lą do wych. Mniej
wię cej w tym sa mym cza sie na stę pu je roz wój sie ci ko le jo wej w Pru sach Wschod nich. Pierw szy po -
ciąg wje chał do Ostró dy 1 grud nia 1872 ro ku. 

Jed nak wbrew po wszech nej ten den cji, w la tach 70. XIX wie ku ru szy ła roz bu do wa Ka na łu Obe -
rlandz kie go, w tym Ka na łu Ostródz kie go. Pru sy zy ska ły po tęż ny za strzyk go tów ki – 5 mi liar dów ów -
cze snych fran ków w zło cie kon try bu cji, po wy gra nej woj nie z Fran cją. Na co nie stać by ło kró la
pru skie go, mógł so bie po zwo lić już ce sarz nie miec ki, a więc na do wol ne (do pew ne go stop nia) in -
we sty cje, za rów no w trans port dro go wy, ko le jo wy, jak i wod ny (patrz: pod roz dział KKaa  nnaałł  KKrróó  llaa  WWiill  --
hheell  mmaa). Pie nię dzy zaś w tym przy pad ku star czy ło na czę ścio wą prze bu do wę i mo der ni za cję od cin ka
„po chyl nio we go” oraz bu do wę ko lej ne go, krót kie go in ży nie ryj nie od cin ka Ka na łu Ostródz kie go.

Georg Ja cob Ste en ke mógł po raz ko lej ny przy stą pić
do kon ty nu acji two rze nia dzie ła swe go ży cia.

W 1872 ro ku ru szy ła więc bu do wa ka na łu z Ostró dy
(z Je zio ra Drwęc kie go, przez Je zio ro Pau zeń skie) w kie -
run ku je zio ra Sze ląg, któ re w wy ni ku bu do wy li nii ko le jo -
wej (Olsz tyn  – To ruń  – Po znań) i stwo rze nia ko le jo we go
na sy pu, w la tach 1871/1872 zo sta ło po dzie lo ne na dwa
zbior ni ki wod ne: Sze ląg Wiel ki oraz Sze ląg Ma ły.

Do 1875 ro ku na no wo two rzo nym od cin ku rad ca bu dow la ny Ste en ke wy bu do wał dwie ślu zy –
Ostró da (spad wo dy 1,60 me tra) oraz Ma ła Ruś (spad wo dy 1,40 me tra). Łącz nie obie ślu zy po ko ny wa -
ły 3,0 me tra róż ni cy po zio mu wód, gdyż ty le do kład nie wy żej od Je zio ra Drwęc kie go le żą je zio ra Sze -
ląg Wiel ki i Ma ły. Ślu zy te, w od róż nie niu od swo ich po przed ni czek z pierw sze go okre su bu do wy Ka na łu
Obe rlandz kie go, nie by ły drew nia ne, ale mu ro wa ne z ce gły. Do ro ku 1876 skoń czo no też bu do wa nie
sztucz nych od cin ków łą czą cych ślu zy i je zio ra, two rząc też krót ki, kil ku dzie się cio me tro wy spław ny prze -
pust pod na sy pem ko le jo wym oraz frag ment ka na łu, sca la ją cy po now nie oba je zio ra Sze ląg.

RRyyss.. 44..9977.. Tu nel pod na sy pem ko le jo wym
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No wy od ci nek Ka na łu Ostródz kie go był
po czte rech la tach go to wy. Po łą czył obe rlandz kie
je zio ra: Drwęc kie, Pau zeń skie, Sze ląg Wiel ki i Sze -
ląg Ma ły; skła dał się z dwóch śluz oraz jed ne go tu -
ne lu. W otwar ciu no we go od cin ka w 1876 ro ku
Bau rath Ste en ke uczest ni czył już ja ko eme ryt.

W la tach 20 i 30. XX wie ku mia ły miej sce sze -
ro ko za kro jo ne pra ce in ży nie ryj ne na Ka na le
Ostródz kim. Nie co wcze śniej, oko ło 1904/1905
ro ku, stwo rzo no na Je zio rze Drwęc kim (przy wlo -
cie ka na łu do je zio ra od stro ny ślu zy Ostró da) 
no wy port, tzw. port zi mo wy, dla stat ków po moc -
ni czych flo ty urzę do wej18, a oko ło lat 1921-1923
do dat ko wo wy bu do wa no w tym miej scu stocz nię oraz, uni kal ny na śród lą dziu, su chy dok z ba se nem
za my ka nym drew nia ny mi wro ta mi. Do wcią ga nia stat ków słu żył slip w for mie be to no wej po chyl ni.
W prze pom pow ni wo dy znaj do wa ła się pom pa tur bi no wa z na pę dem elek trycz nym. Pa ra me try do -
ku (37,10 m x 21,9 m x 1,50 m) i ba se nu (25,8 m x 8,1 m x 2,3 m) po zwa la ją obec nie na jed no cze sny
re mont trzech stat ków je zio ro wo -ka na ło wych19. 

Port i dok peł nią swo ją ro lę do dnia dzi siej sze go, jest to obec nie ba za Że glu gi Ostródz ko -El blą -
skiej, stąd też co dzien nie (w cza sie se zo nu) wy ru sza ją stat ki pa sa żer skie w ca ło dzien ne rej sy przez
po chyl nie do El blą ga. 

W la tach 1925-1926 na stą pi ła prze bu do wa ślu zy Mi łom łyn i ślu zy Zie lo na. Sta ły się one od te go
cza su mu ro wa ne, be to no we – zy sku jąc swój obec ny kształt i wy gląd. W la tach 1931-1932 be to no wą
ślu zą sta ła się też osta tecz nie ślu za Ostró da. Ślu za Ma ła Ruś po zo sta je ślu zą ce gla no -be to no wą. 

W ra mach ostat niej re wi ta li za cji ka na łu, w la tach 2012-2014, wszyst kie ślu zy zy ska ły no we drew -
nia ne wro ta oraz do dat ko we, elek trycz nie na pę dza ne me cha ni zmy otwie ra nia i za my ka nia wrót śluz.
Ślu zo wa nie mo że od by wać się więc w spo sób tra dy cyj ny (ręcz nie) lub z wy ko rzy sta niem na pę du
elek trycz ne go.

UUwwaaggii  ii  ssppoossttrrzzeeżżeenniiaa  kkoońńccoowwee
Ryn no we je zio ro Sze ląg Wiel ki li czy 

po nad 12 km dłu go ści, z ca łą pew no ścią
sta no wi ło ono prze szko dę wod ną dla
trans por tu dro go we go, tak więc i tam
funk cjo no wał prom (oso bo wo -to wa ro wy),
w po sta ci pły wa ją cej plat for my, kur su ją cy
po mię dzy miej sco wo ścia mi Mię dzy le sie
i Zwie rze wo (niem. Thier berg) na brze gu
za chod nim oraz le śni czów ką Or lik (niem.
Ad lers bu de) na brze gu wschod nim.

RRyyss.. 44..9988.. Barki oberlandzkie na podejściu 
do śluzy Ostróda przy Jeziorze Drwęckim, około 1910 r. 

(www.Bildarvhiv-Ostrpreussen.de)

RRyyss.. 44..110000--110033.. Ślu za Ostró da (u gó ry) 
oraz ślu za Ma ła Ruś, w trak cie re wi ta li za cji w 2013 r.

RRyyss.. 44..9999.. Su chy dok i sta tek „Zbi gniew” 
(daw niej „Ste en ke”), po czą tek lat 50. XX w.

18 Jak pi sał w mo no gra fii Ostró dy Jo han nes Müller: „Za szczę śli wy traf uzna no w mie ście de cy zję prze nie sie nia w 1903 ro ku do Ostró dy sie dzi by urzę du Kró lew skiej In spek cji Bu dow nic twa Wod ne go (Köni gli sche Was ser -
bau in spec tion) z Czul py (Zölp, pół noc ny kra niec je zio ra Ru da Wo da – przyp. C. W.), li cząc na to, że zo sta nie tu wy bu do wa ny sto sow ny port.”.
19 R. Ko wal ski, C. Waw rzyń ski: 100 lat że glu gi... Op. cit., s. 37-38.
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Choć brzmi to mo że pom pa tycz nie i na der gór no lot nie, Mi łom łyn by wa okre śla ny ja ko „port trzech
ka na łów”, gdzie w miej scu roz wi dle nia dróg wod nych roz po czy na się szlak że glow ny Ka na łu El blą -
skie go (Obe rlandz kie go), Ka na łu Iław skie go oraz Ka na łu Ostródz kie go. W przy pad ku te go ostat nie -
go, nie za wsze tak wła śnie mia ło być, mię dzy in ny mi w la tach 20. i 30. XIX wie ku roz pa try wa no róż ne
wa rian ty prze bie gu pro jek to wa nej tra sy ka na ło wej.

Pla no wa ny pier wot nie, al ter na tyw ny prze bieg szla ków ka na ło wych, to po łą cze nie pół noc no -
-wschod nie go ra mie nia Je zio ra Drwęc kie go z je zio rem Ilińsk, przy miej sco wo ściach Pi ław ki, Fal ty jan -
ki i Ba gień sko oraz po łą cze nie za chod nie go krań ca Je zio ra Drwęc kie go, po przez ska na li zo wa ne
ko ry to rze ki Ił ga, je zio ro Ił gi, je zio ro Gil Wiel ki i je zio ro Gu tli nek Śred ni z naj wy żej po ło żo nym je zio -
rem Je zio rak. Każ de roz wią za nie wy ma ga ło by jed nak bu do wy 2 śluz, aby po ko nać róż ni cę oko -
ło 4,5 m po zio mu wód. 

Na za koń cze nie od no tuj my jasz cze, jak o Ka na le Ostródz kim w Dro gach że glow nych w Pru siech
Wschod nich20 pi sał Sta ni sław Sro kow ski: „Do Liw skie go Mły na do cho dzi rów nież ka nał idą cy od stro -
ny wschod niej. Wią że on ra zem je zio ra Sze ląg (Schil ling), Pau sa (Pau sen) i Drwę skie (Dre wenz S.).
Na sku tek na le gań ku piec kich sfer po łu dnia pro win cji nie daw no po my śla no o prze dłu że niu go do je -
zio ra Eis sing (Isąg, w gmi nie Łuk ta – przyp. C. W.). Ist nie ją też pro jek ty roz bu do wy Ka na łu Obe rlandz -
kie go w kie run ku Olsz ty na i Szczyt na (Or tels bur ga) oraz po łą cze nia go z je zio ra mi Ma zur skie mi.”.

RRyyss.. 44..110044..  
Prom przez je zio ro 
Sze ląg Wiel ki na ma pie z 1913 r.

RRyyss.. 44..110055.. Prze bieg tras Ka na łu Iław skie go i Ka na łu Ostródz kie go (ko lor zie lo ny) oraz al ter na tyw ny prze bieg tras 
ka na ło wych (czer wo na li nia prze ry wa na)

20 S. Srokowski: Drogi żeglowne w Prusiech Wschodnich... Op. cit., s. 17-18.



PPoodd  ssuu  mmoo  wwuu  jjąącc
Zna ne nam współ cze śnie po łą cze nia ka na ło we

obe rlandz kich (za chod nio ma zur skich) je zior z je zio rem
Dru zno i Za le wem Wi śla nym zo sta ły stwo rzo ne w la -
tach 1844-1876, choć pierw sze pra ce re gu la cyj ne roz -
po czę to już oko ło 1331 ro ku. Na Ka nał Obe rlandz ki
skła da ją się trzy pod sta wo we od cin ki, z któ rych każ dy
mo że po szczy cić się wła sny mi oso bli wo ścia mi: KKaa  nnaałł
EEll  bblląą  sskkii – po chyl nia mi; KKaa  nnaałł  IIłłaaww  sskkii – akwe duk tem
i naj star szym czynnym szla kiem ka na ło wym w Pol sce;
KKaa  nnaałł  OOssttrróóddzz  kkii – ślu za mi, tu ne lem i su chym do kiem. 

Cał ko wi ta dłu gość tak ro zu mia ne go sys te mu wod -
ne go (Ka nał El blą sko -Iław sko -Ostródz ki, ra zem z Ka na łem Do brzyc kim i Ka na łem Bart nic kim) wy no -
si po nad 114400 kkmm, a wraz z głów ny mi, bocz ny mi od ga łę zie nia mi je zio ro wy mi bli sko 118855 kkmm. Łącz nie
z je zio rem Dru zno (w tym dwo ma je go za to ka mi) i rze ką El bląg, ca ły sys tem że glu go wy Ka na łu Obe -
rlandz kie go, od je go po łu dnio wych krań ców po Za lew Wi śla ny, li czy po nad 221100 kkmm.

RRyyss.. 44..110066.. Ka nał Iław ski oraz Ka nał Ostródz ki, 
wg Sta ni sła wa Sro kow skie go

RRyyss.. 44..110077.. Po chyl nia Bu czy niec i mo to ro wiec „Kon rad” – pocz tów ka21 nada na w Mi swal de (pol. My śli ce) dnia 26 ma ja 1942 r.

21 Pocz tów kę tę wy słał Nie miec, nie ja ki Wal ter, do Po lki Ali ny (wów czas nie speł nia 19-let niej), ze sła nej z wo je wódz twa po znań skie go na ro bo ty przy mu so we do Prus Wschod nich, m.in. w Sil leh nen (pol. Si lin) 
w po wie cie mo rą skim. Po woj nie Ali na za miesz ka ła w Ostró dzie, a we dle jej od ręcz nie na pi sa ne go ży cio ry su z mar ca 1979 r., w la tach 50., 60. i 70. by ła okre so wo ka sjer ką bi le to wą (a na wet „ma ry na rzem -ka sje rem”) 
w ostródz kiej eks po zy tu rze, ko lej no: P. P. Że glu ga na Wi śle, P. P. Że glu ga Gdań ska oraz P. P. Że glu ga Ma zur ska w Gi życ ku. Ozna cza ło by to, że na rej sy tym że stat kiem „Kon rad” (prze mia no wa nym po woj nie 
m.in. na „Wł. Kniew ski”, póź niej „Grun wald”) nie tyl ko sprze da wa ła bi le ty, ale i sa ma na je go po kła dzie pły wa ła.136
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55..11..  KKaa  nnaałł  BBrroo  żżaajjcc  kkii (niem. Bro sche it scher Ka nal al bo Bro sza it scher Ka nal) 

Naj star szym pol skim czynnym ka na łem że glow nym jest Ka nał Ja giel loń ski (1494), nie do koń ca
jed nak wia do mo, na ile praw dzi we by ło by stwier dze nie, że jest to naj star szy pol ski ka nał za pro jek to -
wa ny i wy bu do wa ny przez Po la ków. Upraw nio ne jest za tem sta wia nie hi po te zy, że KKaa  nnaałł  BBrroo  żżaajjcc  kkii

jest naj star szym wy bu do wa nym, a na de
wszyst ko za pro jek to wa nym przez Po la -
ka1. Tę dro gę wod ną w pań stwie pru -
skim za pro jek to wał bo wiem w 1726
ro ku miesz ka niec Kró lew ca, JJaann  WWłłaa  ddyy  --
ssłłaaww  SSuu  cchhoo  ddoo  lleecc (von Su cho do letz)2.
Ka nał od da no do użyt ku w 1733 ro ku
i li czył on wów czas oko ło 7.500 m dłu -
go ści.

MMEE  AANN  DDRRYY  GGOOŁŁ  DDAA  PPYY  II WWĘĘ  GGOO  RRAA  PPYY

W Słow ni ku geo gra ficz nym Kró le stwa Pol skie go i in nych kra jów sło wiań skich3, pod ha słem GGoołł  ddaapp
czy ta my: niem. Gol dapp Fluss, rze ka w Pru sach wschod nich (...) Daw niej da le ko wię cej mie wa ła wo -
dy, kie dy jesz cze ca ła ta oko li ca ob szer ne mi bo ra mi po kry ta by ła. Z ro ku 1510 jest wia do mość, że Goł -
da pią wie le drze wa, dy lów (ocio sa ne pnie drzew ne – przyp. C. W.) i t. d. spła wia no do Kró lew ca. 

Ro ku 1733 prze ko pa no ka nał z Goł da pi w pro stym pół noc nym kie run ku do Wę go ra pi; po czy na się
on przy Mi czu łach, prze cho dzi ob szer ne skal skie bo ry i łą czy się z Wę go ra pią przy wsi Bro zajt sze. Ka -
nał ten uży wa ny by wa do spła wia nia (Flösska nal). Od r. 1824 do 1826 z grun tu zo stał na pra wio ny
i głę biej ko pa ny z na kła dem rzą do wym 44.859 ta la rów. Od ka na łu te go odłą cza się dru gi po mniej szy
(KKaa  nnaałł  MMii  nnoocc  kkii, niem. Myn te Ka nal i KKaa  nnaałł  DDoo  ppłłyy  wwoo  wwyy, niem. Haupt zu le itungs Ka nal – przyp. C. W.),
przez osu szo ne je zio ro Mynt (niem. Myn te, obec nie Min ta – przyp. C. W.) wio dą cy, któ ry łą ki, po la oko -
licz ne ob le wa i uży znia; rząd wy dał na je go bu do wę 137.000 ta la rów.”. 

Nie ste ty, nie je ste śmy w sta nie przy to czyć opi su Sta ni sła wa Sro kow skie go, au to ra Dróg że glow -
nych w Pru siech Wschod nich4, któ ry oma wia ne go ka na łu w ogó le nie scha rak te ry zo wał – z tej pro stej
za pew ne przy czy ny, że by ła to już wów czas dro ga wod na nie że glow na.

Obec nie na Ka na le Bro żajc kim znaj du je się kil ka ja zów, mię dzy in ny mi o na zwach: Mi czu ły (de fac -
to na po cząt ku Sta rej Goł da py), Bą ko wo (Pol ski), Ha li na, Bu dzi ska oraz Mie du nisz ki (de fac to na Wę -
go ra pie). Oko ło 800 m od miej sca po cząt ko we go ka na łu znaj du je się sie dli sko (le śni czów ka) o na zwie
Ślu za (niem. Schleu se), co mo że su ge ro wać, że by ła tam swe go cza su umiej sco wio na te go wła śnie ty -
pu bu dow la hy dro tech nicz na.

Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu (odej ście od rze ki Goł dap, przy wsi 
Mi czu ły) to: 54º 15’ 21” sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 59’ 16” dłu go ści wschod niej EE, na to miast punk -

tu koń co we go” ka na łu (uj ście do rze ki Wę go ra pa, opo -
dal nie ist nie ją cej już wsi Bro żaj cie) to: 54º 19’ 02” NN
i 21º 58’ 24” EE.

Współ cze śnie do ki lo me tra żu ka na łu pró bu je się
jesz cze do li czać „no wy”, kil ka set me tro wy, wy pro sto -
wa ny od ci nek Wę go ra py, bu do wa ny w la tach 1934-
1938 (któ ry nie wy stę pu je jesz cze na ma pie z 1936
ro ku), opo dal wsi Mie du nisz ki Wiel kie (niem. Me du ni -
sch ken), od ci na ją cy bli sko 14 km me an dru ją cej rze ki.
Fak tycz nie jest to jed nak nie no wy od ci nek Ka na łu
Bro żajc kie go, ale no we ko ry to Wę go ra py.

RRyyss.. 55..11.. Prze bieg Ka na łu Bro żajc kie go 
(ko lor czer wo ny) oraz gra ni ca z Ro sją (ko lor ró żo wy)

RRyyss.. 55..22.. Most oraz jaz igli co wy w miej scu o na zwie Ślu za

V. KANAŁY MAZURSKIE

1 Trud no okre ślić, czy w ogó le, a je śli tak, to w ja kim za kre sie ko rzy sta no przy bu do wie Prze ko pów Fry de ry ka (po mię dzy Pre go łą, Dej mą i Gil ge -Nie mnem), na prze ło mie lat 60. i 70. XVII wie ku, z za ło żeń pro jek to wych Jó -
ze fa Na ro wi cza -Na roń skie go. 
2 Jan Wła dy sław Su cho do lec (ok. 1687-1751) był naj star szym sy nem i kon ty nu ato rem prac zna ne go kar to gra fa i geo de ty pru skie go, aria ni na Sa mu ela Su cho dol ca (1649-1727). Jan Wła dy sław ukoń czył stu dia na uni wer -
sy te cie we Frank fur cie, był geo de tą, ar chi tek tem, kar to gra fem, bu dow ni czym i me lio ran tem w służ bie pru skiej.
3 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom II z 1881 r., s. 669.
4 S. Sro kow ski: Dro gi że glow ne w Pru siech Wschod nich... Op. cit.



138

Na zwa ka na łu, ma ją ce go swój po czą tek przy wsi Mi czu ły (niem. Mit schul len) na wią zy wa ła do wsi
BBrroo  żżaajj  cciiee (niem. Bro scha it schen), a więc do pół noc ne go krań ca dro gi wod nej, czy li miej sca, gdzie
ka nał wpa dał do Wę go ra py. Obec nie wieś ta nie ist nie je, na to miast na zwę prze ję ła, po bu do wa -
na na ka na le, tzw. ma ła elek trow nia wod na. 

Tam tej szy kom pleks le śny po ra sta te re ny tzw. NNiieecc  kkii  SSkkaa  llii  sskkiieejj, oto czo nej wzgó rza mi mo ren czo ło -
wych z okre su ostat nie go zlo do wa ce nia, sta no wiąc ob szar ochro ny przy ro dy w ra mach sie ci Na tu -

ra 2000. Ska li skie te re ny le śne są obec nie
osto ją zwie rzy ny, mię dzy in ny mi sie dli ska mi
bo brów.

LLAA  SSYY  SSKKAA  LLII  SSKKIIEE

Ka nał zo stał wy bu do wa ny nie tyl ko w ce lu skró ce nia dro gi i lep sze go po łą cze nia rzek Goł da py
(niem. Gol dap) i Wę go ra py (niem. An ge rapp), ale że by spła wiać drew no do Pre go ły, a więc mię dzy
in ny mi do Kró lew ca. Mia no wi cie tor wod ny ka na łu wie dzie po przez śro dek ob sza ru, któ re go na zwa
brzmi LLaa  ssyy  SSkkaa  llii  sskkiiee (SSkkaa  llii  sskkii  BBóórr; niem. Skal li scher Forst). Na zwa w oczy wi sty spo sób ma zwią zek
z osa dą Ska li sze (niem. Skal li schen), le żą cą nad Wę go ra pą, na pół noc nym skra ju ob sza ru le śne go.
Jed nak ety mo lo gia tych że okre śleń nie wy wo dzi się, co w pierw szej chwi li na rzu ca się nie ja ko sa mo -
ist nie, od skał, czy też skal ne go pod ło ża. 

Opis Ka na łu Bro żajc kie go niech bę dzie w tym miej scu pre tek stem do uka za nia barw nej hi sto rii
schył ku pa no wa nia w Kró lew cu ostat nie go Wiel kie go Mi strza Za ko nu oraz pierw sze go świec kie go
księ cia Al brech ta Ho hen zol ler na (1490-1568). 

„Kró le wiec był od daw na go ści ną dla prze śla -
do wa nych re for ma to rów, wy gnań ców i nie spo -
koj nych głów. W tym cza sie r. 1560 zja wił się
na dwo rze Kró le wiec kim czło wiek nie zwy kły
w swo im ro dza ju, na zwi skiem PPaa  wweełł  SSkkaa  lliicchh,
przy błę da, sa mo zwa niec, od stęp ca i burz li wa
gło wa. Dłu gi re jestr ty tu łów i cha rak ter prze śla -
do wa ne go re for ma to ra uła twi ły mu go ścin ne
przy ję cie i za ufa nie księ cia...”5. 

„Al brecht za pro sił go na pro fe so ra uni wer sy -
te tu (...) Czło wiek ten już był zy skał roz głos
w świe cie na uko wym i był wte dy pro fe so rem
w Ty bin dze, kie dy go za pro sze nie Al brech ta do -
szło6. Na zy wał się Pa weł Ska lich, ale ty tu ło wał
się „del la Sca la” udziel ny pan ce sar stwa rzym -

skie go, hra bia kró le stwa wę gier skie go, dzie dzicz ny pan na zam kach Hun, Ly ka, Die trichs bern i Skrad
w Chor wa cyi, mar gra bia We ro ny, Dok tor Pi sma św., sie ro ta i wy gna niec Chry stu sów (or pha nus et exul
Chri sti.). 

W rze czy wi sto ści był to syn na uczy cie la w Za grze biu Mi cha ła Je len czyc i mat ki Ka ta rzy ny, zwa nej
Ska licz ka, któ ra owdo wiaw szy za ra bia ła igłą na utrzy ma nie. Uta len to wa nym jej sy nem za opie ko wał się

RRyyss.. 55..33--44.. Ka nał Brożajc ki
i me an dry Wę go ra py 
w 1936 r. oraz Ka nał Brożajc ki
(no we ko ry to) i me an dru ją ce
sta re ko ry to Wę go ra py 
współ cze śnie 

RRyyss.. 55..55..  Me an dru ją ca Wę go ra pa przy
Ma łych Mie du nisz kach (fot. Ja nusz Ro siek)

RRyyss.. 55..66.. Ka nał Bro żajc ki wkra cza ją cy w La sy Ska li skie

5 Wł. Nehring: O życiu i pismach Jana Dymitra Solikowskiego [w:] „O historykach polskich szesnastego wieku”. Część trzecia, Poznań 1860, s. 14. 
6 Wł. Chotkowski: Królewiecka Tragedya [w:] „Roczniki Towarzystwa Naukowego”. Rocznik ósmy, Toruń 1901, s. 147-153.
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bi skup Lu bla ny Urban i wy słał do szkół we Wied niu, gdzie czy -
nił tak świet ne po stę py, że już w 15 ro ku ży cia zo stał ba ka la -
rzem, w rok po tem ma gi strem, a w 18 ro ku dok to ry zo wał się
w Bo no nii, przy czem ogło sił ty le tez ile by ło wła śnie lat od na -
ro dze nia Chry stu sa Pa na tj. 1555. 

Sko ro do szedł do wie ku prze pi sa ne go, otrzy mał świę ce nia
ka płań skie i zo stał na dwor nym ka pe la nem ce sa rza Fer dy nan -
da. Po byt na dwo rze ce sar skim za wró cił mu jed nak gło wę
i już wte dy sfał szo wał so bie do ku men ty szla chec twa i dzie -
dzic twa prze róż nych wło ści na Wę grzech, Chor wa cyi i Wło -
szech, a po nie waż przy tem po czął zdra dzać błę dy we wie rze,
więc mu siał ucho dzić z Wied nia, aż się oparł o Tu bin gę, gdzie
go do szło za pro sze nie Al brech ta do Kró lew ca. 

Przy byw szy tu taj pod ko niec r. 1561, przed ło żył księ ciu ge ne alo gię swo ją, z któ rej wy ni ka ło, że jest
sko li ga co ny z Ja nem mar gra bią bran den bur skim, a więc i z księ ciem pru skim. Nie dziw, że Al brecht
trak to wał go od po wied nio do rze ko mej god no ści i wy zna czył mu na miesz ka nie osob ny dwór, któ ry
do dziś w Kró lew cu na zy wa ją „Sca li chien hof”. Dwór ten roz sze rzył na stęp nie, tak że zaj mo wał ca łą
uli cę, zwa ną „We lsche Stras se”, utrzy my wał bo wiem ogrom ną licz bę służ by. Za mia no wa ny przez Al -
brech ta „ksią żę cym rad cą” opa no wał go nie ba wem zu peł nie (...)

Dwór pol ski ba wił wła śnie w Wil nie i Ska licz zna lazł tu do bre przy ję cie. Dwo ra cy kła nia li się fa -
wo ry to wi ksią żę ce mu, a li tew scy kal wi ni po dzi wia li je go uczo ność, któ rą w dys pu tach roz wi jał.
Na nie szczę ście jed nak by ły tam dwie oso by, któ re pa trza ły po dejrz li wem okiem na rze ko me go ma -
gna ta. Pierw szą by ła sa ma kró lo wa Ka ta rzy na, ar cy księż na au stry ac ka, któ rej by ło dziw no, że ni gdy
w ży ciu o żad nym hra biu Ska li czu nie sły sza ła. Za py ta ła więc oj ca li stow nie i pro si ła o wy ja śnie nie.
Dru gi był po seł ce sar ski Sau er mann, któ ry od ra zu po znał, że te wszyst kie do bra Ska li cza by ły zmy -
ślo ne. Ska licz też, mi mo uzy ska nej re ko men da cyi kró lew skiej nie po je chał na Wę gry, tyl ko do Kró -
lew ca wró cił. 

Te raz roz po czął wy kła dy w uni wer sy te cie (...) Wła śnie wów czas gło śne to czy ły się spo ry w Niem -
czech po mię dzy pro te stanc ki mi teo lo ga mi o Najśw. Sa kra ment, któ re zresz tą już Lu tro wi za tru wa ły
ży cie. Wmie szał się do te go spo ru i Ska licz, któ ry uło żył ob szer ny me mo ry ał i do wo dził, ni mniej ni
wię cej, tyl ko że Chry stus Pan miał trzy na tu ry. Ksią żę po le cił pre zy den to wi sam bij skie mu Au ri fa bro -
wi, że by ten me mo ry ał zba dał, ale pre zy dent mu siał przy znać, że nic a nic z nie go nie ro zu miał. Peł -
no tam by ło liczb, fi gur, trój ką tów i czwor bo ków, prze to zna cze nie ich sam Ska licz księ ciu za czął
ob ja śniać. By ły to ka ba li stycz ne zna ki, a scho ro wa ny i sła by na umy śle Al brecht tak się tą ka ba łą dał
opę tać, że od tąd co dzien nie od ma wiał ka ba li stycz ną mo dli twę ja ko „Siem -Ham fo ras” czy li ta li zman
prze ciw ko wszel kiej przy go dzie. Przy czem otrzy mał je den z dwu na stu amu le tów, któ re Ska licz w ta -
jem ni cy roz da wał tyl ko za ufa nym oso bom. 

Przy tem wszyst kiem spryt ny mistrz ka ba li stycz -
nej na uki umiał do brze pa mię tać o so bie, tak da -
le ce, że ca łe mia sta i zie mie wy łu dzał od sła be go
księ cia. Otrzy mał ca łe sta ro stwo krzyż bor skie,
wraz z mia stem Krzyż bor kiem (niem. Kreu zburg,
obec nie ros. Sław sko je, ok. 20 km na po łu dnie
od Ka li nin gra du – przyp. C. W.), dwo rem i mły na -
mi (1564), a te goż ro ku da ro wał mu Al brecht 200

włók w po wie cie wę go bor skim (wę go rzew skim, a więc za pew ne cho dzi o La sy Ska li skie – przyp.
C. W.). W rok po tem wy łu dził Ska licz jesz cze znacz ny ka wał zie mi z mia sta mi Cyn ty (niem. Zin ten, ros.
Kor nie wo – przyp. C. W.) i Iław ka (niem. Preus sisch Ey lau, ros. Ba gra tio nowsk – przyp. C. W.). Wsze -
la ko do cho dy z tych wło ści, mi mo to, że je po tra fił uwol nić od wszel kich cię ża rów, nie star czy ły Ska -
li czo wi na zbyt kow ne i nie zmier nie wy staw ne ży cie. Za czął więc okra dać księ cia w ten spo sób, że 

RRyyss.. 55..77--88.. Ksią żę Al brecht Ho hen zol lern oraz 
Pa weł Ska lich 

(vel Pau lus Sca li chius vel Sta ni slav Pa vao Ska lić)

RRyyss.. 55..99.. Po czą tek ka na łu, osu szo ne je zio ro Min ta oraz 
La sy Ska li skie na ma pie z 1893 r.
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n. p. za cią gnąw szy po życz kę od mia sta Kró lew ca na rzecz skar bu ksią żę ce go w ilo ści 10.000 ta la rów,
za brał so bie siedm, dał dwa ty sią ce dru gim za usz ni kom, a ty siąc wpły nął rze czy wi ście do ka sy 
księ cia.

Nie dziw, że w ten spo sób uro sły dłu gi Al brech ta do ba jecz nej na owe cza sy su my 150.000 grzy -
wien, pod czas gdy dług księ stwa prze cho dził pół mi lio na grzy wien. Ta kie go spo dar stwo nie mo gło być
obo jęt ne ni ko mu, nie dziw więc że nad gło wą Ska li cza gro ma dzi ły się chmu ry, go to wa ła się bu rza,
bo sta ny pru skie od daw na na rze ka ły na zbyt wiel kie cię ża ry i z wiel kim tyl ko opo rem przy zwa la ły
na no we po dat ki (...)

Kró lo wa pol ska Ka ta rzy na otrzy maw szy od oj ca od po wiedź na za py ta nie co do oso by Ska li cza, po -
sła ła wła sno ręcz ne pi smo ce sa rza Fer dy nan da Al brech to wi. Ce sarz pi sał, że Ska licz to wiel ki łgarz
i nie bez piecz ny pta szek. Krót ko po tem pi sał Krzysz tof ksią że wy rtem ber ski do Al brech ta, że Ska licz jest
oszust, bo uda jąc ma gna ta a mat ka je go ży je w Za grze biu. Wsze la ko Ska licz umiał za wsze na wszyst -
ko zna leść wy kręt i otu ma nić Al brech ta.

Po wo dze nie to roz zu chwa li ło go na wet do te go stop nia, że po usu wał, ko lej no wszyst kich nie wy -
god nych so bie rad ców od bo ku księ cia, a czte rej je go za ufa ni to wa rzy sze: Jan Funk, Jan Schne lI,
Jan Ste in bach i Ma ciej Horst, trzej pierw si teo lo dzy a czwar ty akro ba ta, utwo rzy li rząd przy bocz ny,
któ ry dzia łał tem nie bez piecz niej, że nie był od po wie dzial ny, a po su wał zu chwa łość tak da le ko, że nie
wa hał się na wet sa mo wład nie zmie nić fun da men tal nych ustaw księ stwa (...) 

Jesz cze da lej po szedł Ska licz, bo spo wo do wał sta ny pru skie do te go, że bez wie dzy zwierzch ni -
cze go pa na swo je go, pol skie go kró la, zło ży ły hołd elek to ro wi bran den bur skie mu Jo achi mo wi II,
przy zna ją ce mu na stęp stwo dzie dzicz ne w Pru siech, na przy pa dek wy ga śnię cia ksią żę ce go ro du.
Oba te czy ny by ły zdra dą sta nu, bo zry wa ły zu peł nie luź ny do syć sto su nek len nic twa Prus i za wi -
sło ści od Pol ski, mu sia ły więc wy wo łać re ak cyę ze stro ny kró la, do cze go sta ny pru skie sa me po da -
ły spo sob ność (...)

Obu rze nie by ło też w Pru siech i w Pol sce po wszech ne, ale Ska licz stał w ła skach u księ cia tak 
sil nie, że wy ro bił so bie (r. 1565) man dat, któ ry przy bi to na wet na drzwiach ko ściel nych, na da ją cy

Ska li czo wi pra wo ka ra nia wszyst kich
nie przy ja ciół, któ rzy by go za cze pić śmie -
li. W ten spo sób zda ni by li wszy scy na
ła skę i nie ła skę Ska li cza. Ty czy ło to mia -
no wi cie dwóch pa nów pru skich, któ rzy
przez Ska li cza z kra ju zo sta li wy gna ni
i ni gdzie spra wie dli we go są du spo dzie -
wać się nie mo gli, tj. We tzhau sen i Ka -
nit za. Sejm pru ski, któ ry się ze brał
w li sto pa dzie 1565, wy to czył wpraw dzie
skar gi na Ska li cza, wsze la ko od ro czo ny
zo stał, nic nie spra wiw szy ale też po dat -
ków nie uchwa lił. 

Ska licz od nio sł szy to ostat nie, choć
wąt pli we zwy cię stwo nad sta na mi pru -
skie mi, po czął na wet wer bo wać woj sko,

aby zła mać ich opór. Już je go woj ska na jem ne zbli ża ły się do Kró lew ca, gdy wtem do wie dział się
Ska licz, że ko mi sa rze kró la pol skie go nad jeż dża ją. Prze bie gły awan tur nik nie cze kał aż przy ja dą, lecz
spiesz nie ra to wał się uciecz ką, zo sta wia jąc swo ich spól ni ków bez rad nych, ale uf nych w opie kę Al -
brech ta (...)

Ska licz uciekł do Pa ry ża, a na stęp nie osiadł w Mo na ste rze (Münster – przyp. C. W.) w West fa lii,
gdzie uda wał zno wu ka to li ka i tu taj wy dał książ kę, w któ rej do wo dził, że Al brecht, za je go spra wą,
wró cił na ło no Ko ścio ła ka to lic kie go.”.

Tak oto wy glą da ła (zda niem nie któ rych) hi sto ria Ska li cha, wła ści cie la dóbr i bo rów Scal li scher
w po wie cie wę go bor skim (obec nie wę go rzew skim i goł dap skim), od któ re go przy dom ka (a po śred -
nio je go mat ki Ka ta rzy ny, „zwa nej Ska licz ka, któ ra owdo wiaw szy, za ra bia ła – w Chor wa cyi – igłą
na utrzy ma nie”) niec ka i la sy wzię ły swą na zwę, a dla któ rych zo stał w po cząt kach XVIII wie ku po -
bu do wa ny Ka nał Bro żajc ki.

RRyyss.. 55..1100.. Zruj no wa na prze pra wa mo sto wa po nad ka na łem
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UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Ka nał zo stał ofi cjal nie na zwa ny, zgod nie z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie pra wo daw stwem. Ofi -

cjal na, urzę do wa na zwa tej bu dow li wod nej, zgod nie z na dal obo wią zu ją cym za rzą dze niem Pre ze sa
Ra dy Mi ni strów z dnia 3 li sto pa da 1950 r. w spra wie przy wró ce nia i usta le nia urzę do wych nazw miej -
sco wo ści i obiek tów fi zjo gra ficz nych (M. P. z 1950 r. nr 134, poz. 1720), brzmi: KKaa  nnaałł  BBrroo  żżaajjcc  kkii. 

Na zwa ta po ja wia się rów nież sze ścio krot nie w „Hy dro ni -
mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski, Tom I, Część I,
Wy kaz nazw wód pły ną cych) – wy daw nic twie Głów ne go
Urzę du Geo de zji i Kar to gra fii z 2006 r.

Z te go opra co wa nia do wie my się rów nież, że współ cze -
śnie Ka nał Bro żajc ki stał się de fac to rze ką Goł da pą. 

Kie dyś ka nał był skró tem, łą czą cym Goł da pę z Wę go ra -
pą, jed nak po ni żej odej ścia ka na łu daw na rze ka za mu li ła się
i wy pły ci ła, sta jąc się Sta rą Goł da pą, któ ra na dal znaj du je
uj ście (re cy pient) w Wę go ra pie, jed nak sa ma Goł da pa znaj -
du je uj ście (re cy pient) w Ka na le Bro żajc kim (a po śred nio
w Wę go ra pie).

Sam pro jek tant ka na łu, Jan Wła dy sław Su cho do lec,
wy ko nu jąc ma pę Kró le stwa Pru skie go z 1733 ro ku 
– a więc w ro ku ukoń cze nia bu do wy no wej dro gi wod -
nej – nie nadał ka na ło wi „no wej” na zwy, ale okre ślił go
ja ko „AAbbllee  iittuunngg  ddeerr  GGooll  ddaapp”, czy li „OOdd  pprroo  wwaa  ddzzee  nniiee
GGoołł  ddaa  ppyy”. 

We dług Gu sta wa Ley din ga, au to ra Słow ni ka nazw
miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go7, KKaa  nnaałł  BBrroo  żżaajjcc  kkii łą czył
rze kę Goł da pę z rze ką Wę go ra pą, po przez Ska li ski Bór,
a je go na zwa nie miec ka to BBrroo  sscchhee  iitteerr  sscchheerr  KKaa  nnaall, któ ra
przed 1938 ro kiem brzmia ła BBrroo  sszzaa  iitt  sscchheerr  KKaa  nnaall.

RRyyss.. 55..1111.. Frag ment za rzą dze nia Pre ze sa RM 
z dnia 3 li sto pa da 1950 r.

RRyyss.. 55..1133.. Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r.,
s. 75 i 264

RRyyss..  55..1144.. Ka nał i Pusz cza Ska li ska na ma pie 
Ja na W. Su cho dol ca (Su cho do letz) z 1733 r. 

RRyyss.. 55..1155--1166.. Po czą tek Ka na łu Bro żajc kie go – do le we go ro gu od cho dzi sztucz ny
szlak wod ny, na pra wo od cho dzi Sta ra Goł da pa; na dru gim zdję ciu wi dok 
na ka nał i Goł da pę z ja zu na Sta rej Goł da pie

RRyyss.. 55..1177.. „Fał szy wy” ko niec ka na łu – most na „no wej” Wę go ra pie, 
łą czą cej się ze Sta rą Wę go ra pą

RRyyss.. 55..1122..  
Frag ment

Hy dro ni mów
z 2006 r., s. 22

7 G. Leyding: Słownik nazw miejscowych Okręgu Mazurskiego... Op. cit., s. 363.
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55..22..  KKaa  nnaa  łłyy  WWiieell  kkiicchh  JJee  zziioorr  MMaa  zzuurr  sskkiicchh

Ka na ły, dzię ki któ rym Wiel kie Je zio ra Ma zur skie (WJM) two rzą wspól ny sys tem na czyń po łą czo -
nych, są je dy nym w swo im ro dza ju szla kiem że glu go wym, wręcz uni ka to wym. Ka na łów tych jest
kil ka na ście i dla uła twie nia bę dą one zwy kle okre śla ne skró to wo ja ko kkaa  nnaa  łłyy  WWJJMM lub kkaa  nnaa  łłyy  
mmaa  zzuurr  sskkiiee. 

Łącz na dłu gość pod sta wo wych (nu me ry
na ma pie od 1 do 11), sztucz nych dróg wod nych
(ka na łów ma zur skich) wy no si 16,4 km. Jest to
sto sun ko wo nie wie le, lecz pa mię tać na le ży, że
peł nią one ro lę je zio ro wych łącz ni ków, a sam
szlak że glu go wy WJM bie gnie „po łu dni ko wo”
wła śnie je zio ra mi.

Już Za kon Krzy żac ki wi dział w Wiel kich Je zio -
rach Ma zur skich nie tyl ko ich stra te gicz ne wa lo -
ry obron ne, ale rów nież do ce niał ich po ten cjał
ko mu ni ka cyj ny. Krzy ża cy ja ko pierw si pod ję li pla -
ny łą cze nia ich w je den wspól ny szlak że glu go -
wy. 

Jak pi sał Mie czy sław
Or ło wicz w Ilu stro wa nym
prze wod ni ku po Ma zu -
rach Pru skich i War mii1,
w 1922 ro ku: „Że glu ga
na je zio rach ma zur skich
trwa już od wie ków. 
Za wsze by ły one naj waż -
niej szą dro gą dla ko mu -
ni ka cji w tych stro nach.
Wiel ki mistrz WWiinn  rryycchh
vvoonn  KKnnii  pprroo  ddee, któ ry
w r. 1379 od był po dróż
stat kiem z Ry nu przez
Śniar dwy i Pi sę do Na -
rwi, a po tem po wró cił
Wi słą do Mal bor ka, no sił

się już wów czas z za mia rem po łą cze nia je zior ka na ła mi2. Pro jekt ten cze kał
jed nak jesz cze czte ry sta lat na re ali za cję.

RRyyss.. 55..1188..
„Praw dzi wy” ko niec ka na łu 
– ma ła elek trow nia wod na na uj ściu 
do Wę go ra py

RRyyss.. 55..1199..  Wiel kie Je zio ra Ma zur skie i ka na ły WJM – nu me ry 
od 1 do 15 – na ma pie wo je wódz twa 

war miń sko -ma zur skie go (opra co wa nie wła sne) RRyyss.. 55..2200.. Mal bor ska sta tua 
pierw sze go „ma zur skie go że gla rza”

i wo jow ni cze go „tu ry sty” 
– Win ry cha von Kni pro de 
(fot. Krzysz tof Sza dziń ski)

1 M. Or ło wicz: Ilu stro wa ny prze wod nik... Op. cit., s. 69.
2 Jak po da je pru ski hi sto ryk Max P. To ep pen (Ge schich te Ma su rens: Ein Be itrag zur preußischen Lan des- und Kul tur ge schich te. Dan zig 1870, s. 74), wiel ki mistrz Win rich von Kni pro de od był ze swo ją świ tą po dróż lu stra cyj ną
po kra ju, w cza sie ko lej ne go za wie sze nia bro ni. Pier wot nym ce lem po dró ży by ła wi zy ta cja wła śnie wy bu do wa ne go zam ku obron ne go w Ry nie. Stąd Krzy ża cy pod wo dzą wiel kie go mi strza mie li prze pły nąć na po łu dnie ło dzią je -
zio ra Ryń skie, Tał ty, Mi ko łaj skie, Śniar dwy i Sek sty, by do trzeć do Pi sza (za pew ne po przez je zio ra Bia ło ław ki, Ko cioł i Roś). Da lej po pły nę li Pi są i Na rwią do Ma zow sza, by osta tecz nie Wi słą do trzeć do To ru nia. Wy pra wa Kni pro -
de ob ro sła w le gen dę. Współ cze śnie twier dzi się na wet, że sta tek zbu do wa no w El blą gu (!), a po cząt kiem rej su nie był Ryn, ale Wę go rze wo, tak więc Krzy ża cy mie li prze pły nąć do dat ko wo frag ment rze ki Wę go ra py oraz ca łe je zio ra
Mam ry, Nie go cin i Ja god ne, oraz że osta tecz nie do pły nę li No ga tem do Mal bor ka. Uzu peł nie niem tych twier dzeń jest prze cią ga nie stat ku po lą dzie (na wo zach), mię dzy od dzie lo ny mi wów czas od sie bie Wiel ki mi Je zio ra mi... Nie
jest jed nak cał kiem wy klu czo ne, że Kni pro de z przy bocz ny mi do tarł lą dem do Wę go rze wa, prze pły nął Mam ry, po czy zo sta wia jąc ło dzie wę go rzew skie, do tarł lą dem do zam ku w Gi życ ku, tam tej szy mi ło dzia mi prze pły nął Nie go -
cin, po czym po now nie po rzu ca jąc ło dzie, lą dem do tarł do Ry nu, a da lej po dróż mo gła już od by wać się wy łącz nie wo dą, we dle tra sy opi sa nej przez To ep pe na. Mu si jed nak za sta na wiać udział w ta kiej eska pa dzie Kni pro de, któ -
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Do pie ro po woj nie sied mio let niej3, w la tach 1764-65 zbu do wa no pięć ka na łów o łącz nej dłu go -
ści 6,7 km i po łą czo no je zio ro Mam ry, Nie go ciń skie i Tał ty (sta no wi je den zbior nik z Je zio rem Ryń -
skim – przyp. C. W.), stwa rza jąc tym sa mym po łą cze nie wod ne od Jańs bor ka (Pisz – przyp. C. W.)
po Wę go bork (Wę go rze wo – przyp. C. W.)4. Z cza sem jed nak ka na ły te za mu li ły się do te go stop nia,
że już w la tach 1845-49, po zbu do wa niu Je gliń skie go Ka na łu, łą czą ce go Pi sę pod Jańs bor kiem z je -
zio rem Śniar dwy i po głę bie niu po przed nich, za czę ła się że glu ga na no wo, a w r. 1856 po ja wił się
na je zio rach pierw szy pa ro wiec „Ma so via”.”.

Źró dło: opra co wa nie wła sne

Zwy cza jo wo do li sty ka na łów WJM do da je się rów nież (12) KKaa  nnaałł  BBrroo  żżaajjcc  kkii (z uwa gi na rze kę Wę go -
ra pę) oraz (13) KKaa  nnaałł  MMaa  zzuurr  sskkii (ww „„nnii  ggddyy  nniiee  ddoo  kkoońń  cczzoo  nneejj””  bbuu  ddoo  wwiiee, w związ ku z je zio rem Mam ry), a tak -
że (14) kkaa  nnaałł  śślluu  zzoo  wwyy  ww GGuu  zziiaann  ccee i (15) KKaa  nnaałł  NNiiddzz  kkii (z uwa gi na je zio ro Beł da ny i Je zio ro Nidz kie). 

Tak oto w Dro gach że glow nych w Pru siech Wschod nich5 o Wiel kich Je zio rach Ma zur skich pi sał
Sta ni sław Sro kow ski: „Po za głów nym szla kiem mię dzy Wę go bor kiem (An ger burg; Wę go rze wo 
– przyp. C. W.), a Jańs bor kiem (Jo han nis burg; Pisz – przyp. C. W.), do ukła du wod nych dróg Ma zur -
skich na le ży jesz cze 7 li nij bocz nych ma ją cych ra zem we dług Sym phe ra 103 km dłu go ści.

Głę bo kość je zior wszę dzie pra wie wy star cza dla że glu gi. Sze ro kość ka na łów łą czą cych, po ukoń -
czo nej w ro ku 1856 prze bu do wie, mia ła u pod sta wy 11 m, w po zio mie zwier cia dła wod ne go śred -
nio 20 m, głę bo kość zaś przy śred nio ni skim sta nie wo dy 1’57 m. Obec nie dzię ki po now ne mu
za mu le niu i pew ne mu opad nię ciu po zio mu wód je zior nych, ka na ły przy naj niż szym sta nie wód ma -
ją tyl ko 1’20 m głę bo ko ści, a do pie ro przy śred nim 1’60 m.

Po łą cze nia ka na ło we mię dzy je zio ra mi są na stę pu ją ce:
1) Ka nał Je gliń ski (Je glin ner al bo Neue Jo han nis bur ger Ka nał) pro wa dzą cy z je zio ra Śniar dwy

(Spir ding See) do je zio ra Roś (Rosch al bo War schau er see). Skra ca on o 22 km dro gę z je zio ra Śniar -
dwy do Jańs bor ka, któ ra daw niej wio dła przez jez. Bia ło ław kę (Bial lo laf ker see) oraz rze kę i je zio ro Ko -
cio łek (Kes sel see). Ka nał Je gliń ski zbu do wa ny zo stał w la tach 1845 po 1849 i uję ty w ta my, wcho dzą ce
na pew nej prze strze ni tak że w je zio ro Śniar dwy ja ko mo la. Ma on oko ło 5 km dłu go ści. Sze ro kość ka -
na łu wy no si 18 do 25 m i przy naj niż szym sta nie wód po sia da on 1’50 m głę bo ko ści.

2) Dro ga od je zio ra Śniar dwy do Orzy sza (Arys) ska na li zo wa ną stru gą wod ną. Sze ro kość 15–20 m,
głę bo kość 0’75–1’50 m.

3) Dro ga mię dzy jez. Śniar dwy a Nie go ciń skiem (Lo wen tin see), któ ra wy ko rzy stu je je zio ra Tał ty
(Tal ter ge was ser), Tał to wi sko, Ko tek (Gros se Kot teck S.), Szy mań skie (Gros se Schi mon see), Gor kło (Gr.
Hen sel see), Ja god ne (Ja god ner see) i mo gą ce ucho dzić za część je zio ra Nie go ciń skie go, Bocz ne (Sa -
iten see). 

Po je dyń cze ka na ły no szą tu na stę pu ją ce na zwy:
a) Ka nał Tał ty (Tal ter Ka nal) mię dzy je zio rem Tał ty (Tal ter ge was ser) a je zio rem Tał to wi sko. 
b) Ka nał Grun waldz ki (Grünwal der Ka nal) mię dzy jez. Tał to wi sko a je zio rem Ko tek.
c) Ka nał Mnio duń ski (Mnio dun sker Ka nal) mię dzy je zio rem Ko tek a je zio rem Szy mań skiem.
d) Ka nał Szy mon kow ski (Schi mon ken Ka nal) mię dzy jez. Szy mań skiem a jez. Gor kło. 
e) Ka nał Ku la (Kul la Ka nal) mię dzy je zio rem Ja god nem a Bocz nem.

TTaa  bbee  llaa 55..11..
Wy kaz pod sta wo wych ka na łów WJM 
(od Pi sza na po łu dniu po Wę go rze wo 
na pół no cy)

ry był wów czas, na stan dar dy śre dnio wiecz ne, bli sko 70-let nim star cem... Na le ży też mieć na uwa dze, że w 1379 ro ku nie by ło skąd wy pły nąć w Wę go rze wie, bo wiem w 1365 ro ku za mek (u po cząt ku Wę go ra py) do szczęt nie spa -
lił li tew ski ksią żę Kiej stut, a no wą mu ro wa ną wa row nię, w jej obec nym miej scu, wzniósł do pie ro w 1398 ro ku kom tur Wer ner von Tet tin gen. 
3 Woj na to czo na w la tach 1756-1763 po mię dzy ko ali cją Wiel kiej Bry ta nii, Prus i Ha no we ru a so ju szem Fran cji, Au strii, Ro sji, Szwe cji i Sak so nii. Do dzia łań mi li tar nych przy łą czy ły się jesz cze Hisz pa nia, Por tu ga lia i Ho lan -
dia (wraz z ko lo nia mi), przez co uwa ża na jest ona za pierw szą woj nę o za się gu świa to wym. Z woj ny zwy cię sko wy szła Wiel ka Bry ta nia (zy sku jąc m.in. Ka na dę) oraz Pru sy, któ re choć by ły na wet pod czę ścio wą oku pa cją
ro syj ską (m. in. Kró le wiec i Ber lin), osta tecz nie za anek to wa ły Śląsk.
4 Wcze śniej, jesz cze w XVII oraz w po cząt kach XVIII wie ku pro jek to wa niem oraz two rze niem kon cep cji łą cze nia Wiel kich Je zior Ma zur skich zaj mo wa li się pol scy kar to gra fo wie i geo de ci, bę dą cy w służ bie pru skiej: Jó zef
Na ro wicz -Na roń ski, Sa mu el Su cho do lec i je go syn, Jan Wła dy sław Sy cho do lec. Orę dow ni kiem i oso bą, któ ra za pew ne na kło ni ła kró la Fry de ry ka II do roz po czę cia bu do wy ka na łów, był Pre zy dent Ka me ry Woj ny i Do men
(Kam merpräsi dent) Jo hann Frie drich von Do mhardt.
5 S. Sro kow ski: Dro gi że glow ne w Pru siech Wschod nich... Op. cit., s. 14-16.

LLpp.. NNaazzwwaa  ddrrooggii  wwooddnneejj DDłłuuggoośśćć  ((kkmm)) JJeezziioorroo//ŁŁąącczznniikk//AAkkwweenn

1. Kanał Jegliński 5,25 jezioro Roś – jezioro Seksty (Śniardwy)

2. Kanał Tałcki 1,62 jezioro Tałty – jezioro Tałtowisko

3. Kanał Lelecki 0,47 jezioro Tałtowisko – jezioro Kotek Wielki

4. Kanał Mioduński 1,92 jezioro Kotek Wielki – jezioro Szymon

5. Kanał Szymoński 2,36 jezioro Szymon – Jezioro Szymoneckie (Jagodne)

6. Kanał Kula 0,10 Jezioro Jagodne – Jezioro Boczne (Niegocin)

7. Kanał Giżycki 2,13 jezioro Niegocin – jezioro Kisajno

8. Kanał Niegociński 1,20 jezioro Niegocin  – Jezioro Tajty

9. Kanał Piękna Góra 0,25 jezioro Tajty – jezioro Kisajno
10. Kanał Sztynorcki 0,17 jezioro Dargin (Mamry) – Jezioro Sztynorckie
11. Kanał Węgorzewski 0,92 rzeka Węgorapa – rzeka Węgorapa (port jachtowy)
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Owe po łą cze nia ka na ło we są bar dzo krót kie i ob cho dzą się bez śluz, gdyż zwier cia dła wod ne
wszyst kich wy mie nio nych je zior le żą na jed nym i tym sa mym po zio mie oko ło 117 m. Ogól na dłu gość
ka na łów wy no si wszyst kie go tyl ko 6’25 km. Dla kra ju le żą ce go na pół noc od jez. Tał to wi sko ka nał
po za wzglę da mi ko mu ni ka cyj ne mi zdo był jesz cze tak że pew ne zna cze nie mel jo ra cyj ne. Po zbu do wa -
niu od nóg do je zio ra Ław ki (Law ker see) i Ma łe go Szy mań skie go (Kle ine Schi mon see) opa dły ich zwier -
cia dła, przez co uzy ska no tam oko ło 3 km2 uży tecz nych łąk.

4) Ka nał Lec ki (Lot ze ner Ka nal), zbu do wa ny w r. 1764, pro wa dzi z je zio ra Nie go ciń skie go (Löwen -
tin see) do jez. Mam ry (Mau er see).

5) Ka nał Gu ziań sko -Ru ciań ski (Gu szian ka -Rud czan ny Ka nal), krót kie po łą cze nie, któ re słu ży
do prze pra wy z jez. Beł dań skie go (Bel dahn see) do Nidz kie go al bo Dol ne go (Nie der see). Ka nał skła da
się z prze ko pu z ślu zą, pro wa dzą ce go do le żą ce go mniej wię cej o 2 m wy żej je zio ra Ma łe go Gu ziań -
skie go (KI. Gu szin See), skąd wej ście do Wiel kie go Gu ziań skie go (Gr. Gu szin See), a da lej ka nał do je -
zio ra Nidz kie go. Je zio ro Wiel kie Gu ziań skie mie ści w so bie du ży port drzew ny.

Stat ki pa ro we na „wod nych dro gach Ma zur skich” po ka za ły się do pie ro w po ło wie lat pięć dzie sią -
tych. Rzecz cha rak te ry stycz na, że pierw szy pa ro wiec „Ma so via” po droż swą na je zio ra Ma zur skie od -
był Wi słą, Bu giem, Na rwią i Pi są.”.

Prak tycz nych wska zó wek dla zwie dza ją cych oko li ce WJM tu ry stów udzie lał w okre sie mię dzy wo -
jen nym Mie czy sław Or ło wicz, w swo im Ilu stro wa nym prze wod ni ku6: „Dla zwie dza nia Ma zur i War mii
naj do god niej sze są mie sią ce let nie, a w szcze gól no ści maj, czer wiec, li piec i sier pień, gdyż wte dy
z Le cu (Gi życ ko – przyp. C. W.), Ru cian, Wę go bor ku (Wę go rze wo – przyp. C. W.) i Ostró dy kur su ją pa -
row ce po je zio rach (...) Pa row ce pa sa żer skie kur su ją po je zio rach ma zur skich z Le cu od po cząt ku ma -
ja do po cząt ku wrze śnia. Są one wła sno ścią to wa rzy stwa ak cyj ne go w Le cu – urzą dzo ne na kil ka set
osób, po sia da ją re stau ra cje na po kła dzie (...)

Ję zyk pol ski wy star cza na Ma zu rach i War mii tyl ko na wsi – na ko le jach, na po czcie, w urzę dach,
tram wa jach, ho te lach, re stau ra cjach, ka wiar niach, skle pach, pa row cach trze ba uży wać ję zy ka nie -
miec kie go.”.

Po czą tek in sty tu cjo nal ne go roz wo ju pro fe sjo nal nej że glu gi tu ry stycz nej na WJM da to wa ny jest
na dzień 16 ma ja 1890 ro ku, kie dy to dy rek tor gi życ kie go ban ku EErrnnsstt  RRaa  kkooww  sskkii do pro wa dził do za -
wią za nia „To wa rzy stwa na rzecz uła twie nia że glu gi pa sa żer skiej po Je zio rach Ma zur skich” (Ge sel l -
schaft zur Er le ich te rung des Per so ne nver kehrs auf den Ma su ri schen Se en) i spro wa dze nia w tym że ro ku
z Ber li na do Gi życ ka pa row ca ko ło we go „Ber ta”, któ ry roz po czął rej sy pa sa żer skie pod hi sto rycz ną już
wów czas na zwą „MMaa  ssoo  vviiaa”. 

W 1891 ro ku To wa rzy stwo prze kształ co no w „Ma zur ską Kom pa nię Że glu gi Pa ro wej w Gi życ ku”
(Ma su ri sche Damp fer -Kom pa gnie Lötzen, tzw. MDK), któ ra w 1892 ro ku za re je stro wa ła no wo cze sny
pa ro wiec o na pę dzie śru bo wym „LLööwweenn  ttiinn”, mo gą cy prze wo zić łącz nie (na dwóch od kry tych po kła -

dach oraz w ka ju tach) 190 pa sa że rów. Tak
na rzu co no okre ślo ne stan dar dy, któ re szły
w pa rze z dy na micz nym roz wo jem że glu gi
pa sa żer skiej i tu ry sty ki na ob sza rze WJM.
Dal sze suk ce sy przed się bior stwo za wdzię cza -
ło ka pi ta no wi i swe mu póź niej sze mu wła ści -
cie lo wi EEmmii  lloo  wwii  RRiieecchh. W 1900 ro ku
wpro wa dzo no do służ by pa ro wiec „MMööwwee”,
a w 1909 ro ku sta tek „EErrnnsstt” (dla upa mięt nie -
nia współ za ło ży cie la fir my). 

W la tach 20. i 30. XX wie ku przy by wa ło ko lej nych stat ków pa sa żer skich, a to wa rzy stwa i fir my że glu -
go we dzia ła ły rów nież mię dzy in ny mi w Wę go rze wie (Ma su ri schen Schif fahrts ge sel l schaft m. b. H. An ger -
burg – tzw. Ma scha), Pi szu (Ver kehr sve re in Jo han nis burg) i Mi ko łaj kach (Re ede rei Le wan dow ski).

W okre sie obu wo jen świa to wych stat ki pa sa żer skie, prze ję te na ten czas przez nie miec ką ar mię,
peł ni ły służ bę pa tro lo wą i po moc ni czą, w tym na Wi śle i WJM, ma jąc na swych po kła dach za „pa sa -

RRyyss.. 55..2211..  Pa ro wiec „Ernst”, zmo bi li zo wa ny 
i prze mia no wa ny w 1914 r. na „Bar ba ra” 
(www.Bil dar chiv -Ostr preus sen.de)

6 M. Orłowicz: Ilustrowany przewodnik... Op. cit., s. 46-48.
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że rów” nie tyl ko żoł nie rzy, ale rów nież ka ra bi ny ma szy no we, a cza sem na wet dzia ła. Ten ro dzaj
upra wia nej że glu gi jed nak w przy pad ku wschod nich Pru sa ków ni ko go chy ba nie jest w sta nie za dzi -
wić.

KKAA  NNAAŁŁ  JJEE  GGLLIIŃŃ  SSKKII (niem. Je glin ner Ka nal, Wa ge nau er Ka nal)

Ka nał wy bu do wa no w la tach 1845-1849, za pa no wa nia kró la pru skie go Fry de ry ka Wil hel ma IV. 
Wcze śniej po łą cze nie je zio ra Śniar dwy z rze ką Pi są sta no wi ły, le żą ce bar dziej na pół noc ny wschód, 

na tu ral ne cie ki wod ne, łą czą ce je zio ra Bia ło ław -
ki, Ko cioł i Roś. Jest to naj dłuż sza sztucz na dro -
ga wod na ka na łów WJM, li czą ca oko ło 5.250 m,
a współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we -
go ka na łu (styk z je zio rem Roś) to: 53º 39’ 01”
sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 49’ 25” dłu go ści
wschod niej EE, na to miast punk tu koń co we go ka -
na łu (styk z je zio rem Sek sty) to: 53º 41’ 19” NN
i 21º 46’ 49” EE.

Ka nał Je gliń ski jest za tem skró tem, łą czą cym
od po łu dnia je zio ro Roś z je zio rem Sek sty (niem.
Se xter See), któ re fak tycz nie jest po łu dnio wą za -
to ką je zio ra Śniar dwy. Ta dro ga wod na łą czy
więc mia sto Pisz (po przez rze kę Pi sę) z sys te mem
WJM, a dzię ki te mu WJM z Na rwią i Wi słą. Jak
twier dził Mie czy sław Or ło wicz7: „1 km na po łu -
dnie ko lej prze ci na Ka nał Je gliń ski, czy li Jańs bor -
ski (...) skra ca ją cy o 22 km po łą cze nie mię dzy
je zio rem Śniar dwy a Roś.”.

W Słow ni ku geo gra ficz nym Kró le stwa Pol skie go
i in nych kra jów sło wiań skich8, pod ha słem JJaańńss  bboorr  --
sskkii  KKaa  nnaałł czy ta my: „niem. JJoo  hhaann  nniiss  bbuurr  ggeerr  --KKaa  nnaall, ka -
nał w Pru sach wschod nich na Ma zu rach, pow.
Jańs bor ski, zo wie się nie kie dy jjee  gglliińń  sskkiimm od wsi Je -
gli ny, oko ło któ rej prze cho dzi. Łą czy je zio ro Jańs -
bor skie, któ re jest przy Jańs bor ku, za zwy czaj
Warz no zwa ne, ze Smiar do wem. Jest tak głę bo kie,
że pa ro we stat ki wy god nie mo gą prze cho dzić. Z tej
przy czy ny stał się ten ka nał po bud ką no wej że glu gi
pa ro wej, któ ra się po licz nych i wiel kich je zio rach
ma zur skich otwo rzy ła.

Dłu gi jest oko ło 1 mi lę (wła ści wie 0,7 mi li 
– przyp. C. W.). Ko pa ny od r. 1845 do 1849. Kosz ta
wy no si ły 48.070 ta la rów. Obec nie (po czą tek lat 80. XIX wie ku – przyp. C. W.) kur su je 5 pa row ców ka -
na łem i je zio ra mi mię dzy mia sta mi ma zur skie mi: Jańs bork, Ryn, Lec i Wę go bork. Two rzy to dro -
gę 11,5 mil dłu gą (oko ło 87 km – przyp. C. W.). 

Ka nał ten, pi sze Win cen ty Pol, łą czy Wi słę z Pre glą (Pre go ła – przyp. C. W.), za po śred nic twem
z jed nej stro ny rze ki Pisz, wpa da ją cej do Na rwi od pra we go brze gu i z tą do Wi sły, a z dru giej rze ki
An gra my (Wę go ra pa – przyp. C. W.), któ ra jest wła ści wie gór ną Pre glą. Ka nał ten prze rzy na w po przek
grzbiet po je zie rza bał tyc kie go na prze strze ni roz to ki pol skiej i przy pa da tu na rzęd 11-tu je ziór naj -
znacz niej szych, któ re z so bą łą czy; z pierw sze go i ostat nie go z tych je ziór wy pły wa ją już spław ne rze -
ki: Pisz (Pi sa – przyp. C. W.) i An gra ma. 

Jak naj więk sza licz ba ka na łów, zo stał i ten do pro wa dzo ny do skut ku w wie ku prze szłym w la -
tach 1764-1767.”. 

RRyyss.. 55..2222.. Ka nał Je gliń ski (Jańs bor ski) na ma pie WIG z 1932 r.

RRyyss.. 55..2233..  Przy czół ki byłego wia duk tu na Ka na le Je gliń skim

7 M. Orłowicz: Ilustrowany przewodnik... Op. cit., s. 109.
8 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom III z 1882 r., s. 441.
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Prze ko pu jąc Ka nał Je gliń ski, Pru sa cy 
wy bu do wa li opo dal je zio ra Sek sty (oko -
ło 400 m), na wy so ko ści wsi Kar wik (niem.
Kar wik) – śślluu  zzęę  KKaarr  wwiikk. Ko mo ra ślu zy ma
dłu gość 45 m, a prze świt wrót po zwa la
na wpły nię cie do niej jed no stek do 7,5 me -
tra sze ro ko ści. Współ rzęd ne geo gra ficz ne tej
bu dow li wod nej to: 53º 41’ 04” sze ro ko ści
pół noc nej NN i 21º 47’ 07” dłu go ści wschod -
niej EE. Ślu za Kar wik ni we lu je róż ni cę 1,0 m
po zio mu wód (lu stro wo dy je zio ra Śniar dwy
le ży na wy so ko ści 115,7-116,0 m n.p.m., na -
to miast je zio ra Roś 115,0 m n.p.m.).

Ka nał zo stał ofi cjal nie na zwa ny, zgod nie z obo wią zu-
jącym w tym wzglę dzie pra wo daw stwem. Ofi cjal na i urzę -
do wa na zwa tej bu dow li wod nej, zgod nie z na dal obo wią -
zu ją cym za rzą dze niem nr 52 Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z dnia 24 lu te go 1953 r. w spra wie przy wró ce nia i usta le nia
urzę do wych nazw miej sco wo ści i obiek tów fi zjo gra ficz nych
(M. P. z 1953 r. nr 34, poz. 432), brzmi: KKaa  nnaałł  JJee  gglliińń  sskkii.

Na zwa ta po ja wia się rów nież jed no krot nie w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski,
Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych) – wy daw nic twie Głów ne go Urzę du Geo de zji i Kar to gra -
fii z 2006 r. 

We dług Gu sta wa Ley din ga, au to ra Słow ni ka nazw
miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go9, KKaa  nnaałł  JJee  gglliińń  sskkii
prze ci nał wieś Je gli ny, a je go na zwa nie miec ka to WWaa  --
ggee  nnaauu  eerr  KKaa  nnaall, któ ra przed 1938 ro kiem brzmia ła JJee  --
gglliinn  nneerr  KKaa  nnaall. Za uwa żyć na le ży, że na ma pie WIG
z 1932 ro ku pol ska na zwa tej dro gi wod nej to KKaa  nnaałł

JJaańńss  bboorr  sskkii, co współ cze śnie ozna cza ło by KKaa  nnaałł  PPii  sskkii (Jańs bork – ma zur ska na zwa Pi sza, czy li nie -
miec kie go Jo han nis bur ga). By ło to po twier dze niem opi su Sta ni sła wa Sro kow skie go, we dług któ re go
jed na z nie miec kich nazw brzmia ła NNeeuuee  JJoo  hhaann  nniiss  bbuurr  ggeerr  KKaa  nnaałł, a tak że wcze śniej szych cha rak te ry -
styk ze Słow ni ka geo gra ficz ne go Kró le stwa Pol skie go. 

KKAA  NNAAŁŁ  TTAAŁŁCC  KKII (niem. Tal ter Ka nal)

Ka nał wy bu do wa no w la tach 1764-1765, za pa no wa nia kró la pru skie go Fry de ry ka II Wiel kie go.
Dłu gość tej dro gi wod nej, łą czą cej je zio ro Tał ty z je zio rem Tał to wi sko, to oko ło 1.620 m, a współ rzęd -
ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu (styk z je zio rem Tał ty) to: 53º 51’ 51” sze ro ko ści pół -
noc nej NN i 21º 32’ 33” dłu go ści wschod niej EE, na to miast punk tu koń co we go ka na łu (styk z je zio rem
Tał to wi sko) to: 53º 52’ 15” NN i 21º 33’ 45” EE. Ka nał miał być po cząt kiem śród lą do we go łącz ni ka Mi -
ko ła jek i Ry nu z Gi życ kiem. Jest więc w prak ty ce po cząt kiem sys te mu na stę pu ją cych po so bie krót -
kich ka na łów, łą czą cych je zio ro Tał ty z Je zio rem Szy mo nec kim (a więc Ja god nym), w kie run ku
Nie go ci na. Pier wot nie na ka na le wy bu do wa no (przed 1767 ro kiem) drew nia ną ślu zę, ni we lu ją cą
ów cze sną róż ni cę oko ło 0,6 m po zio mu wód po mię dzy je zio rem Nie go cin i Tał ty. Ślu zy prze sta no do -
zo ro wać oko ło 1789 ro ku, na to miast ka nał, po kil ku dzie się ciu la tach za mu la nia i za ra sta nia, po głę -
bio no i po sze rzo no w la tach 40. i 50. XIX wie ku.

RRyyss.. 55..2244.. Ślu za Kar wik na ma pie z 1929 r.

RRyyss.. 55..2255.. Współ cze sny wi dok ślu zy Kar wikRRyyss.. 55..2266.. Frag ment za rzą dze nia Pre ze sa RM z dnia 24 lu te go 1953 r.

RRyyss.. 55..2277..  Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r., s. 97

9 G. Leyding: Słownik nazw miejscowych Okręgu Mazurskiego. Cz. II Nazwy fizjograficzne (zlokalizowane). PTPN, Poznań 1959, s. 295.
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Ka nał zo stał ofi cjal nie na zwa ny, zgod nie
z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie pra wo -
daw stwem. Ofi cjal na i urzę do wa na zwa tej
bu dow li wod nej, zgod nie z na dal obo wią zu -
ją cym za rzą dze niem nr 52 Pre ze sa Ra dy 
Mi ni strów z dnia 24 lu te go 1953 r. w spra wie
przy wró ce nia i usta le nia urzę do wych nazw
miej sco wo ści i obiek tów fi zjo gra ficz nych
(M. P. z 1953 r. nr 34, poz. 432), brzmi: KKaa  nnaałł
TTaałłcc  kkii.

Na zwa ta po ja wia się rów nież jed no krot -
nie w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra -
ficz ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód
pły ną cych). 

Zgod nie z cy to wa nym już „Słow ni kiem
nazw miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go”
(s. 179), nie miec ka na zwa KKaa  nnaa  łłuu  TTaałłcc  kkiiee  ggoo to
TTaall  tteerr  KKaa  nnaall. Na zwa ta na wią zy wa ła za pew ne
do je zio ra Tał ty (niem. Tal ter See) oraz miej sco -
wo ści Tał ty (niem. Tal ten), po ło żo nej na pra -
wym brze gu te goż je zio ra. Ta kiej też na zwy, to
jest KKaa  nnaałł  TTaałł  ttyy, uży wał Sta ni sław Sro kow ski. 

Cie ka wost ką jest, że co naj mniej od lat 90. XX wie -
ku nie któ re roz po rzą dze nia mi ni ste rial ne wy mie nia ją
tę śród lą do wą dro gę wod ną ja ko KKaa  nnaałł  TTaałł  tteeńń  sskkii  (co
nie ozna cza ofi cjal ne go uzna nia ta kiej wła śnie na zwy,
a wręcz prze ciw nie – do wo dzi swo istej urzęd ni czej
„nie fra so bli wo ści”...).

KKAA  NNAAŁŁ  LLEE  LLEECC  KKII (Ka nał Grun waldz ki, niem. Grünwal der Ka nal)

Ka nał ten, po dob nie jak Ka nał Tałc ki, wy bu do wa no w la tach 1764-1765, za pa no wa nia kró la pru -
skie go Fry de ry ka II Wiel kie go. Dłu gość tej dro gi wod nej, łą czą cej je zio ro Tał to wi sko (niem. Tal to wi -
sko See) z je zio rem Ko tek Wiel ki (niem. Gross Kot tek -See), wy no si oko ło 470 m, a współ rzęd ne
geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu (styk z je zio rem Tał to wi sko) to: 53º 52’ 27” sze ro ko ści pół -
noc nej NN i 21º 35’ 10” dłu go ści wschod niej EE, na to miast punk tu koń co we go ka na łu (styk z je zio rem

RRyyss.. 55..2299.. Frag ment za rzą dze nia Pre ze sa RM z dnia 24 lu te go 1953 r.

RRyyss.. 55..3300.. Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r., s. 294

RRyyss.. 55..3311.. Wi dok z mo stu na Ka na le Tałc kimRRyyss.. 55..3322.. Ka na ły: Tałc ki, Le lec ki (Grun waldz ki), Mio duń ski i Szy moń ski
na ma pie WIG z 1932 r.

RRyyss.. 55..2288.. Przy stań że glar ska w Mi ko łaj kach, la ta 30. XX w.
(www. Bil dar chiv -Ostr preus sen. de)
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Ko tek Wiel ki) to: 53º 52’ 32” NN i 21º 35’ 35” EE.
Szlak wod ny zo stał rów nież po głę bio ny i po sze -
rzo ny w la tach 40. i 50. XIX wie ku. 

Ka nał zo stał ofi cjal nie na zwa ny, zgod nie
z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie pra wo daw -
stwem. Ofi cjal na i urzę do wa na zwa tej bu dow li
wod nej, zgod nie z na dal obo wią zu ją cym za rzą -
dze niem nr 52 Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 24
lu te go 1953 r. w spra wie przy wró ce nia i usta le nia
urzę do wych nazw miej sco wo ści i obiek tów fi zjo -
gra ficz nych (M. P. z 1953 r. nr 34, poz. 432),
brzmi: KKaa  nnaałł  LLee  lleecc  kkii.

Na zwa ta nie po ja wia się w ogó le w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski, Tom I,
Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych). W tym wy daw nic twie ta krót ka dro ga wod na wy stę pu je jed -
no ra zo wo pod na zwą KKaa  nnaałł  GGrruunn  wwaallddzz  kkii. 

Zgod nie z cy to wa nym już „Słow ni kiem nazw
miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go” (s. 87), nie -
miec ka na zwa KKaa  nnaa  łłuu  LLee  lleecc  kkiiee  ggoo to GGrrüünnwwaall  ddeerr
KKaa  nnaall. Na le ży za tem za uwa żyć, że po tocz na pol -
ska na zwa tej dro gi wod nej – KKaa  nnaałł  GGrruunn  wwaallddzz  kkii,
nie od wo łu je się do Grun wal du i bi twy grun -

waldz kiej, ale do po bli skiej osa dy Zie lo ny La sek (niem. Grünwal de), le żą cej nad je zio rem Ko tek Wiel -
ki, bez po śred nio przy szla ku ka na łu. Na zwy tej uży wał rów nież Sta ni sław Sro kow ski. 

Współ cze sna, ofi cjal na na zwa na wią zu je za pew ne do miej sco wo ści Le lek (niem. Ju lien thal), od -
da lo nej od to ru wod ne go oko ło 1,5 km. 

KKAA  NNAAŁŁ  MMIIOO  DDUUŃŃ  SSKKII (niem. Mnio dun sker Ka nal, Im men ha ge ner Ka nal)

Ka nał ten, po dob nie jak Ka na ły Tałc ki i Le lec ki, wy bu do wa no w la tach 1764-1765, za pa no wa nia kró -
la pru skie go Fry de ry ka II Wiel kie go. Dłu gość tej dro gi wod nej, łą czą cej je zio ro Ko tek Wiel ki z je zio rem
Szy mon (niem. Gross Schi mon -See), wy no si oko ło 1.920 m, a współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt -
ko we go ka na łu (styk z je zio rem Ko tek Wiel ki) to: 53º 52’ 41” sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 35’ 56” dłu -
go ści wschod niej EE, na to miast punk tu koń co we go ka na łu (styk z je zio rem Szy mon) to: 53º 52’ 55” NN
i 21º 37’ 41” EE. Szlak wod ny zo stał rów nież po głę bio ny i po sze rzo ny w la tach 40. i 50. XIX wie ku.

Ka nał zo stał ofi cjal nie na zwa ny, zgod nie
z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie pra wo -
daw stwem. Ofi cjal na i urzę do wa na zwa tej
bu dow li wod nej, zgod nie z na dal obo wią -
zu ją cym za rzą dze niem nr 52 Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów z dnia 24 lu te go 1953 r. w spra -
wie przy wró ce nia i usta le nia urzę do wych
nazw miej sco wo ści i obiek tów fi zjo gra ficz -
nych (M. P. z 1953 r. nr 34, poz. 432), brzmi:
KKaa  nnaałł  MMiioo  dduuńń  sskkii.

RRyyss.. 55..3333..  Ka na ły Le lec ki (Grun waldz ki) RRyyss.. 55..3344.. Frag ment za rzą dze nia Pre ze sa RM z dnia 24 lu te go 1953 r.

RRyyss.. 55..3355.. Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r., s. 82

RRyyss.. 55..3366.. Ka nał Mio duń ski



149

Na zwa ta po ja wia się rów nież jed no krot nie
w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne
Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną -
cych).

Zgod nie z cy to wa nym „Słow ni kiem nazw
miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go” (s. 88 i 163),
KKaa  nnaałł  MMiioo  dduuńń  sskkii (in na, lo kal na na zwa to KKaa  nnaałł
NNiioo  dduunn  sskkii) łą czył je zio ro Ko tek Wiel ki z je zio rem
Szy mon (Szy mo nem), a je go na zwa nie miec ka to
IImm  mmeenn  hhaa  ggee  nneerr  KKaa  nnaall, któ ra przed 1934 ro kiem
brzmia ła MMnniioo  dduunn  sskkeerr  KKaa  nnaall, a co Sta ni sław Sro -
kow ski tłu ma czył ja ko KKaa  nnaałł  MMnniioo  dduuńń  sskkii.

Ofi cjal na na zwa nie miec ka na wią zy wa ła do po bli skie go ma jąt ku Mnio dun sken, któ ry
przed drugą woj ną świa to wą prze mia no wa no na Im men ha gen, a po ło żo ne go nad je zio rem Szy mon
oraz bez po śred nio przy szla ku ka na łu. Współ cze śnie osa da ta no si mia no Mio duń skie, stąd też na zwa
ka na łu. Cie ka wost ką jest, że na ma pie WIG z 1932 ro ku pol ska na zwa tej dro gi wod nej (łącz nie z Ka -
na łem Tałc kim, Grun waldz kim i Szy moń skim) to KKaa  nnaałł  MMaa  zzuurr  sskkii. 

KKAA  NNAAŁŁ  SSZZYY  MMOOŃŃ  SSKKII (niem. Schi mon ker Ka nal, Schmidts dor fer Ka nal)

Ka nał ten, po dob nie jak Ka na ły Tałc ki, Le lec ki oraz Mio duń ski, wy bu do wa no w la tach 1764-1765,
za pa no wa nia kró la pru skie go Fry de ry ka II Wiel kie go. Dłu gość tej dro gi wod nej, łą czą cej je zio ro Szy -
mon z Je zio rem Szy mo nec kim (niem. Gross Hen sel -See), któ re de fac to jest za to ką Je zio ra Ja god ne go
(niem. Ja god ner See), wy no si oko ło 2.360 m, a współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na -
łu (styk z je zio rem Szy mon) to: 53º 53’ 30” sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 38’ 26” dłu go ści wschod niej EE,
na to miast punk tu koń co we go ka na łu (styk z Je zio rem Szy mo nec kim) to: 53º 54’ 03” NN i 21º 40’ 01” EE.
Szlak wod ny zo stał rów nież po głę bio ny i po sze rzo ny w la tach 40. i 50. XIX wie ku. 

W Słow ni ku geo gra ficz nym Kró le stwa Pol skie go i in nych kra jów sło wiań skich10, pod ha słem SSzzyy  --
mmoońń  sskkiiee czy ta my: „je zio ro pod wsią Szy mon ki, w pow. ządz bor skim (mrą gow ski – przyp. C. W.). KKaa  --
nnaałł zwa ny też SSzzyy  mmoońń  sskkiimm, łą czy je z je zio ra mi: Kot, Ja go dziń skie i Tał tow skie.”. 

We wcze śniej szym to mie Słow ni ka11 czy ta my na to miast, pod ha słem JJaa  ggoo  ddzziińń  sskkiiee  jjee  zziioo  rroo: „pow.
lec ki (gi życ ki – przyp. C. W.), na pru skich Ma zu rach, sta no wi po łu dnio wą od no gę wiel kie go je zio ra

Nie wo ci na (Löwen tin; Nie go cin – przyp.
C. W.) przy Le cu (...) Za po mo cą kkaa  nnaa  łłuu  sszzyy  --
mmoońń  sskkiiee  ggoo w now szym cza sie wy ko pa ne go
zo sta je w związ ku z je zio ra mi: Tał to wi sko,
Tuł ty, Smiar do we, przez któ re stat ki pa ro we
kur su ją po mię dzy Jańs bor kiem, Ry nem, Le -
cem, Wę go bor kiem i t. d.”.

Ka nał zo stał ofi cjal nie na zwa ny, zgod nie
z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie pra wo -
daw stwem. Ofi cjal na i urzę do wa na zwa tej
bu dow li wod nej, zgod nie z na dal obo wią zu -

ją cym za rzą dze niem nr 52 Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z dnia 24 lu te go 1953 r. w spra wie przy wró ce nia i usta -
le nia urzę do wych nazw miej sco wo ści i obiek tów fi zjo gra -
ficz nych (M. P. z 1953 r. nr 34, poz. 432), brzmi: KKaa  nnaałł
SSzzyy  mmoońń  sskkii. 

Na zwa ta po ja wia się rów nież jed no krot nie w „Hy -
dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski, Tom I,
Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych). 

Zgod nie z cy to wa nym „Słow ni kiem nazw miej sco -
wych Okrę gu Ma zur skie go” (s. 175), KKaa  nnaałł  SSzzyy  mmoońń  sskkii

RRyyss.. 55..3377..  Frag ment za rzą dze nia Pre ze sa RM z dnia 24 lu te go 1953 r.

RRyyss.. 55..3388.. Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r., s. 166

RRyyss.. 55..3399.. Ka na ły: Tałc ki, Le lec ki (Grun waldz ki), Mio duń ski i Szy moń ski,
na ma pie z 1893 r.

RRyyss.. 55..4400.. Frag ment za rzą dze nia Pre ze sa RM z dnia 24 lu te go 1953 r.

RRyyss.. 55..4411.. Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r., s. 288

10 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom XII z 1892 r., s. 118.
11 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom III z 1882 r., s. 370.
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łą czył je zio ro Szy mon z je zio rem Jędz lem (któ ry
to Ję dzel jest in ną na zwą Je zio ra Szy mo nec kie -
go – a więc od no gi Je zio ra Ja god ne go, przy wsi
Szy mon ka), a je go na zwa nie miec ka to
SScchhmmiiddttss  ddoorr  ffeerr  KKaa  nnaall, któ ra przed 1938 ro kiem
brzmia ła SScchhii  mmoonn  kkeerr  KKaa  nnaall, a co Sta ni sław Sro -
kow ski tłu ma czył ja ko KKaa  nnaałł  SSzzyy  mmoonn  kkooww  sskkii. Na -
zwa nie miec ka na wią zy wa ła do po bli skiej wsi
(oraz jej przy siół ka) Schi mon ken (pol. Szy mon -
ka), któ ra przed drugą woj ną świa to wą zo sta ła
prze mia no wa na na Schmidts dorf.

Jak po da je Mie czy sław Or ło wicz w Ilu stro wa nym prze wod ni ku12, któ ry prze mie rzał tę tra sę z pół -
no cy na po łu dnie: „Naj bar dziej na po łu dnie wy su nię ta część te go je zio ra (Ja god ne go – przyp. C. W.)
no si na zwę Gór kło (Gr. Hen sel See), a le ży nad nim du ża wieś Szy mon ki (Schi mon ken; uwa ga: w cza -
sach Or ło wi cza je zio ro na zy wa ło się Wiel kie Gór kło, któ re obec nie zwie się Szy mo nec kie, kie dy Gór -
kło to bar dziej na wschód po ło żo na za to ka Ja god ne go – przyp. C. W.). Znaj du je się tu przy stań
pa row ców (...) 

Za czy na ją się tu ka na ły łą czą ce Je zio ro Ja god ne z je zio rem Tał ty (…) w stro nie pół noc no -za chod -
niej wi dać ko ściół i za mek mia stecz ka Ryn. W tej par tii mi ja pa ro wiec trzy nie wiel kie je zio ra – Szy -
mań skie (Gr. Schi mon See), Ko tek Wiel ki (Gr. Kot tek See), Tał to wi sko (Tal to wi sko See).
Ogól na dłu gość ka na łów łą czą cych te je zio ra wy no si 6,25 km (...) Za Szy mon ka mi prze ci na ka nał
zaj mu ją ce 21 km2 ba gno Haj tus (Hay te Bruch), obec nie czę ścio wo osu szo ne i za mie nio ne na łą ki.
Ka nał z je zio ra Tał to wi sko do Tał tow skie go zbu do wa ny jesz cze w r. 1764 bie gnie przez ba gni stą rów -
ni nę, któ ra nie gdyś za la na by ła przez fa le je zio ra, któ re tę dy i przez tał tow skie ba gna się ga ło aż do je -
zio ra Śniar dwy.”.

KKAA  NNAAŁŁ  KKUU  LLAA (niem. Kul la Ka nal)

Ka nał ten jest naj krót szą że glow ną dro gą wod ną sys te mu WJM. W isto cie jest prze smy kiem po mię -
dzy Je zio rem Ja god nym i Je zio rem Bocz nym (niem. Sa iten See), czy li po łu dnio wo -za chod nią od no gą
je zio ra Nie go cin (niem. Löwen tin). Dłu gość tej dro gi wod nej to za le d wie oko ło 100 m, a współ rzęd ne

geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu 
(styk z Je zio rem Ja god nym) to: 53º 56’ 46” sze ro -
ko ści pół noc nej NN i 21º 44’ 48” dłu go ści wschod -
niej EE, na to miast punk tu koń co we go ka na łu 
(styk z Je zio rem Bocz nym) to: 53º 56’ 48” NN
i 21º 44’ 51” EE.

Ka nał Ku la (choć nie na zwa ny) tak oto zo stał
opi sa ny w to mie V Słow ni ka13, pod ha słem LLee  --
wwiieenn  ttyynn: „alias Nie wo cin, niem. Löwen tin -See, 
je zio ro (...) Płdn.-za chod. od no ga L. łą czy się
za po mo cą kkaa  nnaa  łłuu tyl ko 50 kro ków dłu gie go14

z Ja god nem (jez.), da lej przez Gór kło z jez. mio -
duń skiem i grun waldz kiem, wresz cie z Tał ta mi
i Sniar dwa mi (Spir ding -See), tak że stąd aż do Wę -
go bor ka swo bod nie stat ki prze cho dzić mo gą.”.

Ka nał nie ma ofi cjal nej na zwy, nada nej zgod -
nie z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie pra wo -

daw stwem. Po tocz na na zwa po ja wia się na to miast jed no krot nie w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two
Geo gra ficz ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych). 

RRyyss.. 55..4422.. Wi dok z mo stu na Ka na le Szy moń skim

RRyyss.. 55..4433.. Wi dok z mo stu na Ka na le Ku la – wo do dział wiel ko je zio ro wy 
w cza sach M. Or ło wi cza

12 M. Orłowicz: Ilustrowany przewodnik... Op. cit., s. 61-63. 
13 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom V z 1884 r., s. 186.
14 W rzeczywistości kroków tych naliczy się ponad 100.
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Gu staw Ley ding nie wy mie nia w ogó le te go ka na łu w cy -
to wa nym „Słow ni ku nazw miej sco wych Okrę gu Ma zur skie -
go” (za pew ne z po wo du zbyt ma łej dłu go ści), na to miast to
miej sce zo sta ło przez nie go opi sa ne (po dob nie jak na przed -
wo jen nych ma pach nie miec kich) ja ko KKuull  llaa  BBrrüücckkee, a więc
most na kkaa  nnaa  llee, łą czą cym Je zio ro Bocz ne z Je zio rem Ja -
god nym (s. 90). Na zwy KKaa  nnaałł  KKuu  llaa uży wał Sta ni sław Sro -
kow ski, zaś oko licz ny las na zy wa no Kul lawäldchen.

TTAA  JJEEMM  NNII  CCZZYY  WWOO  DDOO  DDZZIIAAŁŁ  WWIIEELL  KKOO  JJEE  ZZIIOO  RROO  WWYY  II WWOO  DDOO  DDZZIIAA  ŁŁOO  WWEE  BBRRAA  MMYY  WWOODD  NNEE

Opi su jąc je zio ra ma zur skie, Mie czy sław Or ło wicz twier dził w swo im Ilu stro wa nym prze wod ni ku15,
że: „Więk sza ich część le ży na po zio mie 117 i 118 m n.p.m., a są one tak ugru po wa ne, że ich część
pół noc na wraz z je zio rem Nie go cin le ży w do rze czu Pre go ły, zaś część po łu dnio wa z je zio rem Śniar -
dwy w do rze czu Wi sły. Dział wód mię dzy ni mi znaj du je się ko ło mo stu w Ry dze wie.

Je zio ra zo sta ły po łą czo ne ka na ła mi, a dla utrzy my wa nia ru chu pa sa żer skie go za wią za ło się w Le -
cu osob ne to wa rzy stwo ak cyj ne (Ma zur skie To wa rzy stwo Że glu gi Re ich & Comp.), któ re go pa row -
ce, du że, czy ste i wy god ne od r. 1891 kur su ją w le cie po je zio rach ma zur skich, bio rąc za punkt wyj ścia
w obu kie run kach Lec. Przed woj ną (pierwszą świa to wą – przyp. C. W.) pa row ców du żych by ło trzy:
„Löwen tin”, „Möwe” i „Ernst”, każ dy ob li czo ny na kil ka set osób, czy sty, z ła wecz ka mi na po kła dzie i re -
stau ra cją. Nad to kur su je pa ro wiec z Ry nu do Mi ko ła jek, a w Mi ko łaj kach moż na wy naj mo wać mo -
to ro we ło dzie. Re gu lar nie kur su ją pa row ce od po cząt ku ma ja do pierw szych dni wrze śnia, lecz
na za mó wie nie uprzed nie wy ciecz ki zbio ro we mo gą je otrzy mać i w in nej po rze ro ku (...) 

Dla bar dzo po bież ne go zwie dze nia je zior po trze ba dwóch, a na wet trzech dni cza su. W cią gu
pierw sze go dnia na le ży od być wy ciecz kę je zio rem Mam ry do Wę go bor ka, zwie dza jąc po dro dze wy -
spę Upał ty i Ste inort, dru gie go przez je zio ro Nie go cin prze je chać się do Ru cian (część dzi siej sze go Ru -
cia ne -Ni da – przyp. C. W.) i Mi ko ła jek, a trze cie go od być ło dzią wy ciecz kę na je zio ro Śniar dwy lub też
pa row cem do Ry nu. Dzię ki łą czą cym je zio ra ka na łom, zbu do wa nym prze waż nie jesz cze za Fry de ry -
ka II, moż na pa row cem od być po je zio rach prze szło 100 km dro gi, a jest to naj pięk niej sza z wy cie czek,
ja kie w ogó le moż na urzą dzić na Ma zu rach. Jej pięk no ścią za chwy cał się już „ro man tyk na tro nie” Fry -
de ryk Wil helm IV, któ ry w po ło wie XIX w. zwie dzał je zio ra ma zur skie w ło dzi ża glo wej (...) 

Je zio ro zwę ża się co raz bar dziej, aż wresz cie prze kształ ca się w kkaa  nnaałł  KKuu  llaa (Kul la ka nal) po nad któ -
rym prze bie ga most go ściń ca. W tym miej scu ma się znaj do wać ddzziiaałł  wwóódd – na pół noc od mo stu pły -
ną wo dy je zio ra i ka na łów ku Pre go le – na po łu dnie ku Wi śle. Za ka na łem wy pły wa pa ro wiec
na wą skie a kil ka km dłu gie Je zio ro Ja god ne (Ja god ner See).”.

We dle M. Or ło wi cza wo do dział zlew ni Wi sły i Pre go ły miał prze bie gać po łu dnio wym krań cem Je -
zio ra Bocz ne go (od no ga je zio ra Nie go cin), a kon kret nie na Ka na le Ku la, czy li po mię czy J. Bocz nym
i J. Ja god nym. We dług Re gio nal ne go Za rzą du Go spo dar ki Wod nej w War sza wie głów ny kom pleks
je zior le ży w gra ni cach 115,5 – 116,0 m n.p.m., a wo do dział prze bie ga po łu dnio wym skra jem je zio -
ra Ki saj no (od no ga je zio ra Mam ry), a więc na Ka na le Pięk na Gó ra, czy li po mię dzy j. Ki saj no i j. Taj -
ty. Ozna cza to, że na po cząt ku XX wie ku je zio ro Nie go cin mia ło przy na le żeć do zlew ni Pre go ły,
współ cze śnie zaś do zlewni Wi sły. 

Fra pu ją ce za gad nie nie usta le nia prze bie gu wo do dzia łu tak oto zo sta ło opi sa ne w 1966 ro ku16:
„Na pod sta wie ob li czeń, opar tych o bi lans wod ny za okres 1951—1960, usta lo no za rów no prze cięt -
ne po ło że nie dzia łu, jak i je go prze bieg se zo no wy (…) Pod wzglę dem hy dro gra ficz nym kom pleks
Wiel kich Je zior Ma zur skich le ży na ob sza rze wo do dzia ło wym Wi sły i Pre go ły, sta no wiąc swe go ro -
dza ju ob szar źró dło wy Pi sy i Wę go ra py i głów ne źró dło za si la nia obu tych rzek (…) Cał ko wi ta dłu gość
szla ku wod ne go Wiel kich Je zior Ma zur skich (od wy pły wu Wę go ra py do wy pły wu Pi sy) wy no si 84 km,

RRyyss.. 55..4444.. Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r., s. 133

RRyyss.. 55..4455.. Ka nał Ku la na ma pie z 1926 r.

15 M. Orłowicz: Ilustrowany przewodnik... Op. cit., s. 57-58 i 61.
16 Z. Mikulski: Kształtowanie się działu wodnego na Wielkich Jeziorach Mazurskich [w:] „Przegląd Geograficzny” T. XXXVIII, z. 3, Warszawa 1966, s. 381-390.
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w tym pół noc ny szlak wod ny (przez je zio ro
Mam ry) li czy 20 km, zaś szlak po łu dnio wy 64 km.
Naj waż niej szą bo daj że ce chą hy dro gra ficz ną 
te go kom plek su je zior ne go jest je go po ło że nie
wo do dzia ło we i zwią za na z tym bi fur ka cja (roz -
dzie le nie się na róż ne do rze cza – przyp. C. W.)
na po łu dnie i pół noc.

Pierw sze zmia ny, po czy nio ne przez czło wie -
ka, da tu ją się z XIV wie ku. Przy pusz cza się, że
spię trze nia je zio ra Mam ry na wy so kość oko -
ło 3 m do ko na li Krzy ża cy w okre sie po wsta wa -
nia mia sta Wę go rze wa (...) Wia do mo na to miast
o spię trze niu pół noc nej gru py je zior w po ło -
wie XVI w., w wy ni ku wy bu do wa nia mły na wod -
ne go na Wę go ra pie, za opa tru ją ce go za mek
wę go rzew ski. Po stę pu ją ce za lud nie nie oko lic 
wy ma ga ło ogra ni cze nia spię trze nia po zio mu 
je zio ra, a prze nie sie nie w 1724 r. mły na wę go -
rzew skie go w dół Wę go ra py, w po bli że je zio ra
Moż dża ny, spo wo do wa ło dal sze ob ni że nie
o 0,3 m.

W koń cu XVII w. po wsta ła myśl bu do wy
dro gi wod nej przez Wiel kie Je zio ra Ma zur skie

do Pre go ły, jed nak że do re ali za cji do szło do pie ro w dru giej po ło wie XVIII wie ku. W la tach 1764-1765
na stą pi ło prze ko pa nie ka na łów mię dzy je zio ra mi, a tym sa mym po łą cze nie pół noc nej czę ści kom -
plek su je zior z po łu dnio wą (mię dzy je zio ra mi Ja god ne i Tał ty). Wy bu do wa no wów czas (1764-1767)
ślu zy że glu go we: jed ną pod Gi życ kiem, utrzy mu ją cą wyż szy o 0,9 m stan wo dy w je zio rze Nie go cin
w sto sun ku do Mamr, dru gą pod Tał ta mi o spię trze niu 0,6 m. W ten spo sób utrzy ma no nie zmie nio -
ny po ziom wo dy je zio ra Nie go cin, mi mo ob ni ża nia się po zio mu je zio ra Mam ry. Trze cia ślu za po wsta -
ła w Gu zian ce, w ce lu włą cze nia Je zio ra Nidz kie go do sys te mu ma zur skich dróg wod nych. Wresz cie
w la tach 1764-1768 prze pro wa dzo no bu do wę ka na łu spław ne go i ślu zy pod Wę go rze wem (po wo du -
jąc dal sze ob ni że nie Mamr) oraz po dob nych urzą dzeń dla uła twie nia spła wu drew na na Wę go ra pie
(Kie sel keh men, ros. Kon stan ti now ka oraz Dar kiej my, niem. Da keh men, ros. Oziorsk – przyp. C. W.).
Trud no ści tech nicz ne utrzy ma nia ka na łów i czę ste ich uszko dze nia spo wo do wa ły wkrót ce znacz ne
ogra ni cze nie ich zdol no ści spław nej i w 1789 r. prak tycz nie prze sta ły one speł niać swą ro lę, z wy jąt -
kiem okre su spły wu wio sen ne go (...) za nie dba nie ka na łów i urzą dzeń wod nych do pro wa dzi ło do po -
wol ne go wy rów ny wa nia się je zior Nie go cin i Mam ry, tak że już w 1789 r. do ko na no roz biór ki śluz
pod Gi życ kiem i Tał ta mi. W 1803 r. je zio ro Nie go cin le ża ło tyl ko 0,4 m, a w la tach czter dzie stych te -
go stu le cia już tyl ko 0,1 m wy żej niż Mam ry i 0,3 m wy żej niż Śniar dwy.

W ro ku 1797 po wstał plan wy ko rzy sta nia Wiel kich Je zior Ma zur skich dla ce lów że glu gi w kie run -
ku po łu dnio wym; głów nym za da niem by ła tu re gu la cja Pi sy. Już w rok póź niej wy ko na no zdję cie17

sy tu acyj ne rze ki i wkrót ce przy stą pio no do re gu la cji, któ rą ukoń czo no w 1806 r. W ce lu umoż li wie -
nia dal sze go ob ni że nia zwier cia dła wo dy przy ję to w 1842 r. młyn w Wę go rze wie pod za rząd pań -
stwo wy, a na stęp nie prze pro wa dzo no w la tach 1845-1848 oraz 1851-1856 po głę bie nie i po sze rze nie
ka na łów łą czą cych po szcze gól ne je zio ra. Da lej wy ko na no w la tach 1845-1848 bu do wę Ka na łu Je gliń -
skie go, zwięk sza jąc znacz nie od pływ ze Śniardw do je zio ra Roś i Pi są do Na rwi; obec ne wy mia ry
otrzy mał ka nał w la tach 1859-1861 (...)

Ob ni że nie śred nie go po zio mu Śniardw wy nio sło osta tecz nie 0,17 m, pod czas gdy pół noc na część
je zior ule gła znacz nie więk sze mu ob ni że niu. W ten spo sób uzy ska no prak tycz nie wy rów na ny po ziom
zwier cia dła wo dy na ca łej tra sie, od Mamr po Śniar dwy oraz do god ną dro gę wod ną od Wę go rze wa
do Pi szu, z od ga łę zie nia mi do Ru cia ne go i Ry nu. Pierw szy sta tek pa ro wy prze trans por to wa no na je -
zio ra z Wi sły przez Na rew i Pi sę w 1854 r.

Za gad nie nie po ło że nia dzia łu wod ne go na szla ku je zior – mię dzy do rze czem Pi sy i do rze czem Wę -
go ra py – by ło przed mio tem ba dań i roz wa żań nie mal od cza su po łą cze nia ca łe go kom plek su ka na -

RRyyss.. 55..4466.. Wo do dział wiel ko je zio ro wy w cza sach M. Or ło wi cza 
(czer wo na kre ska na po łu dnie od Ry dze wa) oraz wo do dział współ cze śnie

(na wy so ko ści Łu czan – Gi życ ka), ma pa Okrę gu Ma zur skie go z 1946 r.

17 Jest zastanawiające, co autor tekstu miał na myśli, pisząc o zdjęciu z 1798 roku... 
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ła mi i usta le nia się prak tycz nie jed ne go po zio mu wo dy – od ja zów w Wę go rze wie do ja zu w Kar wi -
ku. Dział wod ny sy tu owa no w róż nych okre sach róż nie – od Gi życ ka do Szy mon ki. Wresz cie H. Kel -
ler (1893 rok – przyp. C. W.) prze pro wa dził go przez KKaa  nnaałł  KKuu  llaa, na po łą cze niu je zio ra Nie go cin
z je zio rem Ja god ne, tj. w przy bli że niu na po ło wie dro gi je zior ne go szla ku wod ne go mię dzy ja za mi.
Tak okre ślo ne po ło że nie dzia łu wod ne go prze trwa ło 60 lat i do pie ro opra co wa nie Skib niew skie go
i Mi kul skie go (1954 rok – przyp. C. W.) do ko na ło zmia ny po glą du po ło że nia na rzecz pro fi lu w Gi życ -
ku. Zmia na ta by ła wy ni kiem ana li zy sta nów wo dy na wo do wska zach szla ku wod ne go Wiel kich Je -
zior Ma zur skich, z któ rej wy ni ka ło, iż wo do wskaz Gi życ ko wy ka zu je sta le naj wyż szy po ziom wo dy ze
wszyst kich wo do wska zów (...) 

No wy dział po pro wa dzo no wów czas
pół noc nym krań cem je zio ra Nie go cin,
za li cza jąc za rów no Ka nał Gi życ ki (Łu -
czań ski), jak i Ka nał Nie go ciń ski wraz
z sys te mem je zior Dej gu ny – Taj ty do
do rze cza Wę go ra py. Zda wa no so bie
przy tym spra wę, że prze bieg te go dzia -
łu jest zmien ny – za leż ny od ak tu al nych
wa run ków hy dro me te oro lo gicz nych,
a tak że od go spo dar ki wod nej w kom -
plek sie je zior nym (…) Ist nie ją rów nież
po glą dy o znacz nej ro li wia tru w kształ -
to wa niu się po ło że nia dzia łu wod ne go
na szla ku je zior nym.

Ze śred nie go rocz ne go sto sun ku od -
pły wu za okres 1951-1960 wy ni ka (…)
że 75% wód z tej stre fy kie ru je się na po łu dnie Ka na łem Nie go ciń skim, a tyl ko 25% – na pół noc ka na łem
Pięk na Gó ra. W tym ukła dzie zde cy do wa no po pro wa dzić dział wod ny po łu dnio wym krań cem je zio ra
Ki saj no, od ci na jąc za rów no Ka nał Gi życ ki, jak i ka nał Pięk na Gó ra (wraz z sys te mem je zior Dej gu ny – Taj -
ty) od do rze cza Wę go ra py. W ten spo sób na stą pi ło zmniej sze nie zlew ni sys te mu je zio ra Mam ry o 72 km2

na rzecz po łu dnio wej czę ści kom plek su Wiel kich Je zior Ma zur skich, tj. do rze cza Pi sy. 
Wy mie nio ne trzy ka na ły (GGii  żżyycc  kkii, NNiiee  ggoo  cciińń  sskkii, PPiięękk  nnaa  GGóó  rraa – przyp. C. W.), ob ję te stre fą mi ni mal -

ną, sta no wią tzw. wwoo  ddoo  ddzziiaa  łłoo  wwee  bbrraa  mmyy  wwoodd  nnee, któ ry mi od by wa się ruch wo dy na prze mian w obu
kie run kach; do ty czy to szcze gól nie ka na łu Pięk na Gó ra. 

W pół ro czu zi mo wym dział wod ny prze bie ga pół noc nym krań cem je zio ra Nie go cin, zgod nie ze
swym do tych cza so wym prze bie giem, przy czym w mie sią cach gru dzień – sty czeń wkra cza na pół -
noc ną część je zio ra. W pół ro czu let nim na to miast obej mu je nie mal ca łe je zio ro Ki saj no, a w sierp -
niu się ga na wet je zio ra Dar gin (…) Prze pro wa dzo ne ob li cze nia, opar te na da nych okre su 1951-1960,
moż na uwa żać za mia ro daj ne i bli skie prze cięt nej sy tu acji hy dro me te oro lo gicz nej. Prze bieg sta nów
wo dy w je zio rach utrzy my wał się na po zio mie śred nim, w gra ni cach wa hań 115,50-116,50 m n.p.m.
– śred nio okrą gło 116,00 m n.p.m. Oczy wi ście in ge ren cja czło wie ka mo że spo wo do wać za kłó ce nia
w tym ukła dzie, po wo du jąc znacz niej sze prze su nię cia dzia łu wod ne go na szla ku je zior nym.”.

KKAA  NNAAŁŁ  GGII  ŻŻYYCC  KKII (Ka nał Łu czań ski, Ka nał Lec ki, niem. Lötze ner Ka nal)

Ka nał wy bu do wa no w la tach 1764-1765, za pa no wa nia kró la pru skie go Fry de ry ka II Wiel kie go. Ka -
nał miał być śród lą do wym łącz ni kiem Gi życ ka (niem. Lötzen) i je zio ra Nie go cin z Wę go rze wem (niem.
An ger burg) i je zio rem Mam ry (niem. Mau er See), a kon kret nie je go po łu dnio wo -wschod nią od no gą, czy -
li je zio rem Ki saj no (niem. Kis sa in -See). Pier wot nie na ka na le wy bu do wa no (przed 1767 ro kiem) drew -
nia ną ślu zę, ni we lu ją cą ów cze sną róż ni cę oko ło 0,9 m po zio mu wód po mię dzy je zio ra mi Mam ry (niż szy
po ziom) i Nie go cin. Ślu zy prze sta no do zo ro wać oko ło 1789 ro ku, na to miast ka nał, po kil ku dzie się ciu
la tach za mu la nia i za ra sta nia, po głę bio no i po sze rzo no w la tach 40. i 50. XIX wie ku. 

Dłu gość tej dro gi wod nej to oko ło 2.130 m, a współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka -
na łu (styk z je zio rem Niegocin) to: 54º 01’ 55” sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 45’ 44” dłu go ści wschod niej
EE, na to miast punk tu koń co we go ka na łu (styk z je zio rem Ki saj no) to: 54º 02’ 29” NN i 21º 44’ 36” EE.

RRyyss.. 55..4477.. Ka na ły: Gi życ ki (Lötze ner), Nie go ciń ski (Ra fal ker) i Pięk na Gó ra 
(Schönberg), na ma pie z 1926 r.
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Ka nał wie dzie przez za chod nią część Gi życ ka, a je go cha rak te ry stycz nym ele men tem i nie wąt pli -
wą atrak cją tu ry stycz ną jest zbu do wa ny w 1898 ro ku most ob ro to wy, łą czą cy mia sto z zam kiem
i Twier dzą Boy en.

Ka nał Gi życ ki (choć nie na zwa ny) tak oto zo stał opi sa ny w to mie V Słow ni ka18, pod ha słem LLeecc:
„Po ukoń czo nej woj nie na sta ły dla L. lep sze cza sy. Wy bu do wa no wie le no wych ka mie nic, któ re by ły
ozdo bą mia sta. Ro ku 1772 po łą czo no jez. Le wien tyn z Mam ra mi ssppłłaaww  nnyymm  kkaa  nnaa  łłeemm, przez co han -
del mia sta znacz nie się pod niósł. Nie ste ty 8 mar ca 1786 r. pod ło ży ła ja kaś słu żą ca przez ze mstę ogień,
któ ry znisz czył oko ło 100 bu dyn ków. Pod pa lacz ka zo sta ła za to stra co na, a jej cia ło spa lo no pu blicz -
nie przed mia stem (…)

Już we fran cu skiej woj nie z r. 1806-1807 wy ka za ło się stra te gicz ne zna cze nie je zior ma zur skich, sta -
no wią cych dla ar mii, ze wscho du na za chód lub od wrot nie się po su wa ją cej, nie prze zwy cię żo ną pra -
wie ta mę. Je zio ra ma zur skie cią gną się bo wiem pra wie wszyst kie z płd. na płn. i są z so bą złą czo ne,
a tyl ko wą skie prze smy ki dzie lą jed no od dru gie go. Ta ka cie śni na znaj du je się tak że mię dzy je zio rem
Le wien tyń skiem a Ki saj nem; na niej znu do wa no mia sto Lec. Już ro ku 1816 zwró cił ge ne rał in ży nie -
ryi von Grol l man kró lo wi na to, że to waż ne miej sce ko niecz nie for te cą za bez pie czyć trze ba. Ale do -
pie ro r. 1843 plan ten zo stał przez kró la po twier dzo ny; za bra no się też wnet do prac przed wstęp nych,
a 4 wrze śnia r. 1844 ów cze sny mi ni ster woj ny gen. von Boy en, od któ re go ta no wa twier dza wzię ła
swe mia no, po ło żył ka mień wę giel ny (…) Przez ko lej po łu dnio wo -pru ską i dwo rzec w L. się znaj du -
ją cy na bra ła twier dza Boy en jesz cze więk sze go zna cze nia; moż na ją na wet uwa żać za przed mu rze
Kró lew ca (...)

Po zwy czaj nych dro gach jest ko mu ni ka -
cy ja z po wo du gó rzy ste go po ło że nia cza sa -
mi utrud nio na, mia no wi cie na wio snę
i w je sie ni; zi mą zaś jest po lo dzie na gę stych
je zio rach znacz nie uła twio na. Wod na dro ga
umo żeb nio na jest przez kkaa  nnaałł  zbu do wa ny
r. 1764, któ ry łą czy Sniar dwy z Le wien ty nem
i słu ży nie mal wy łącz nie do spła wia nia drze -
wa z bo rów jańs bor skich.”.

Ka nał zo stał ofi cjal nie na zwa ny, zgod nie
z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie pra wo -
daw stwem. Ofi cjal na i urzę do wa na zwa tej
bu dow li wod nej, zgod nie z na dal obo wią -
zu ją cym za rzą dze niem nr 52 Pre ze sa Ra dy

Mi ni strów z dnia 24 lu te go 1953 r. w spra wie przy wró ce nia i usta le nia urzę do wych nazw miej sco wo -
ści i obiek tów fi zjo gra ficz nych (M. P. z 1953 r. nr 34, poz. 432), brzmi: KKaa  nnaałł  GGii  żżyycc  kkii.

RRyyss.. 55..4488--4499.. Ob ro to wa prze pra wa 
mo sto wa nad Ka na łem Gi życ kim 

– ka ta stro fa w 1859 r. oraz 
wi dok współ cze sny 

(www.gi zyc ko -lot zen.pl)

RRyyss.. 55..5500..  Uj ście Ka na łu Gi życ kie go do je zio ra Nie go cin 
– współ cze sny wo do dział wiel ko je zio ro wy

18 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom V z 1884 r., s. 115-117.
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Na zwa ta nie po ja wia się w ogó le w „Hy -
dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne
Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły -
ną cych). W tym wy daw nic twie ta śred niej
dłu go ści (w przy pad ku ka na łów WJM) dro -
ga wod na wy stę pu je jed no ra zo wo pod na -
zwą KKaa  nnaałł  ŁŁuu  cczzaańń  sskkii. 

Na zwy na wią zy wa ły za wsze do mia sta Gi -
życ ka, któ ra w ję zy ku nie miec kim brzmia ła
Lötzen, na to miast w pol skim (ma zur skim)
Lec lub Łu cza ny, a od 1946 ro ku ofi cjal nie ja -
ko Gi życ ko – na cześć ma zur skie go pa sto ra
Gu sta wa Gi ze wiu sza (uro dzo ne go w Pi szu,

a więc Jańs bor ku). Zgod nie z cy to wa nym „Słow ni kiem nazw miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go” (s. 91),
KKaa  nnaałł  GGii  żżyycc  kkii (in na, lo kal na na zwa to KKaa  nnaałł  LLeecc  kkii, za któ rą opto wał też Sta ni sław Sro kow ski) łą czył je zio ro
Nie go cin z je zio rem Ki saj no, a je go na zwa nie miec ka to LLööttzzee  nneerr  KKaa  nnaall.

KKAA  NNAAŁŁ  NNIIEE  GGOO  CCIIŃŃ  SSKKII (niem. Ra fal ker Mühlgra ben)

Ka nał ten (łącz nie z prze smy kiem Pięk na Gó ra) sta no wi al ter na tyw ne po łą cze nie wod ne dla Ka -
na łu Gi życ kie go, w sto sun ku do któ re go le ży oko ło 1,9 km na po łu dnio wy za chód, choć na co dzień
słu ży mniej szym ga ba ry to wo jed nost kom pły wa ją cym. Łą czy on rów nież je zio ro Nie go cin z je zio rem
Mam ry (Ki saj no), ale po śred nio, po przez je zio ro Taj ty (niem. Tay ta -See). Dłu gość tej dro gi wod nej to
oko ło 1.200 m, a współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu (styk z je zio rem Nie go cin)
to: 54º 01’ 08” sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 44’ 44” dłu go ści wschod niej EE, na to miast punk tu koń co -
we go ka na łu (styk z je zio rem Taj ty) to: 54º 01’ 31” NN i 21º 43’ 55” EE.

Ka nał nie po sia da ofi cjal nej na zwy, nada nej zgod nie z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie pra wo daw -
stwem. Po tocz na na zwa po ja wia się na to miast dwu krot nie w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra -
ficz ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych). 

Gu staw Ley ding nie wy mie nia w ogó le
te go ka na łu w cy to wa nym „Słow ni ku
nazw miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go”,
po dob nie jak nie czy ni te go Sta ni sław Sro -
kow ski. Na nie miec kich, XX -wiecz nych
ma pach ka nał ten wy stę pu je pod na zwą
RRaa  ffaall  kkeerr  MMüühhllggrraa  bbeenn. Na zwa su ge ru je, że

nie gdyś mo gła to być bądź na tu ral na,
lecz naj pew niej czę ścio wo sztucz nie
ure gu lo wa na stru ga wod na, słu żą ca na -
pę dza niu mły na wod ne go, a sko ro tak,
to mo gła by być star sza od Ka na łu Gi życ -
kie go. 

Jak po da je w swo im Ilu stro wa nym
prze wod ni ku19 Mie czy sław Or ło wicz,
opi su jąc Gi życ ko: „Obok dwor ca (przej -
ście kład ką nad to ra mi) znaj du je się
przy stań pa row ców od cho dzą cych
na po łu dnie w stro nę Mi ko ła jek. Przy -
stań pa row ców od cho dzą cych na pół -
noc do Wę go bor ku znaj du je się
nie da le ko zam ku, przy koń cu ul. Kró le -
wiec kiej (Königs ber ger Str.). Niem cy
pierw szą przy stań na zy wa ją Südbahn -
ha fen, dru gą Wen de ha fen (…) RRyyss.. 55..5544..  Jach ty na Ka na le Nie go ciń skim

RRyyss.. 55..5511.. Frag ment za rzą dze nia Pre ze sa RM z dnia 24 lu te go 1953 r.

19 M. Orłowicz: Ilustrowany przewodnik... Op. cit., s. 51 i 56.

RRyyss.. 55..5522.. Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r., s. 152

RRyyss.. 55..5533.. Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r., s. 185
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Z Le cu moż na od by wać ład ne wy ciecz ki wod ne, a to al bo ło dzią wio sło wą, al bo mo to ro wą, al bo
ża glo wą. Naj po pu lar niej sze wśród nich – je zio rem Nie go cin do ład nie po ło żo nej wsi Strze lec (3,5
km), przy czym moż na zbo czyć ku za cho do wi krót kim KKaa  nnaa  łłeemm  RRaa  ffaall  sskkiimm (Ra fal ker ka nal) na wą -
skie 6 km dł. je zio ro Taj ty (Tay ta see) oraz na pół noc KKaa  nnaa  łłeemm  LLeecc  kkiimm (2 km) na uroz ma ico ną licz ny -
mi wy spa mi po łu dnio wą część je zio ra Mam ry. Ka nał ten zbu do wa no w r. 1764.”.

KKAA  NNAAŁŁ  PPIIĘĘKK  NNAA  GGÓÓ  RRAA

Ka nał ten jest jed ną z krót szych dróg wod nych sys te mu WJM. Jest to prze smyk po mię dzy je zio -
rem Taj ty i je zio rem Ki saj no (Mam ry). Dłu gość szla ku wy no si oko ło 250 m, a współ rzęd ne geo gra ficz -
ne punk tu po cząt ko we go ka na łu (styk z je zio rem Tajty) to: 54º 01’ 47” sze ro ko ści pół noc nej NN
i 21º 43’ 44” dłu go ści wschod niej EE, na to miast punk tu koń co we go ka na łu (styk z je zio rem Ki saj no)
to: 54º 01’ 53” NN i 21º 43’ 45” EE.

Ka nał nie ma ofi cjal nej na zwy, nada nej
zgod nie z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie
pra wo daw stwem. Po tocz na na zwa po ja wia
się na to miast jed no krot nie w „Hy dro ni -
mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski,
Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych).
Na zwa ka na łu na wią zu je do po bli skie go ma -
jąt ku Schönberg, a więc Pięk na Gó ra.

KKAA  NNAAŁŁ  SSZZTTYY  NNOORRCC  KKII

Ka nał ten łą czy Je zio ro Szty norc kie (niem. Ste -
inor ter See) z je zio rem Dar gin (niem. Dar ge inen -
-See), bę dą cym środ ko wym frag men tem je zio ra
Mam ry. Dłu gość tej dro gi wod nej to oko ło 170 m,
a współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we -
go ka na łu (styk z je zio rem Dar gin) to: 54º 07’ 23”
sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 40’ 40” dłu go ści
wschod niej EE, na to miast punk tu koń co we go ka -
na łu (styk z Je zio rem Szty norc kim) to: 54º 07’ 28”
NN i 21º 40’ 42” EE.

Ka nał słu ży ko mu ni ka cji por tu jach to we go
w Szty nor cie z je zio ra mi ma zur ski mi.

Ka nał nie po sia da ofi cjal nej na zwy, nada nej
zgod nie z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie pra -
wo daw stwem. Na zwa nie po ja wia się w ogó le
w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych). W tym
wy daw nic twie ta nad zwy czaj krót ka dro ga wod na nie wy stę pu je ani ra zu, pod żad ną na zwą.

RRyyss.. 55..5555.. Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r., s. 208

RRyyss.. 55..5566.. Ka nał od stro ny Pięk nej Gó ry

RRyyss.. 55..5577..  Szty nort i Ka nał Szty norc ki na ma pie WIG z 1934 r. RRyyss.. 55..5588.. Ka nał Szty norc ki w kie run ku je zio ra Mam ry (Dar gin)
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Gu staw Ley ding nie wy mie nia w ogó le te go ka na łu w cy to wa nym „Słow ni ku nazw miej sco wych
Okrę gu Ma zur skie go”, po dob nie jak nie czy ni te go Sta ni sław Sro kow ski.

Po tocz na na zwa ka na łu na wią zu je do miej sco wo ści Szty nort (niem. Ste inort) i Je zio ra Szty norc kie -
go (niem. Ste inor ter See). Opi su jąc tę oko li cę w Ilu stro wa nym prze wod ni ku20, Mie czy sław Or ło wicz
stwier dził, że „Za mek ota cza wspa nia ły park, pe łen sta rych lip i bu ków, ale ja oka za łych dę bów, sa dzo -
nych w r. 1600, któ ra pro wa dzi do kkaa  nnaa  łłuu, łą czą ce go za mek z je zio rem Mam ry (ło dzią).”. Jed nak au -
to ro wi za pew ne cho dzi ło o prze ciw ną, pół noc ną stro nę pół wy spu... i par ko wy ka nał, pro wa dzą cy
wów czas do je zio ra Kir saj ty (niem. Kir sa iten -See). 

Swe go cza su ja ko gość w szty norc kim pa ła cu by wał bi skup war miń ski Igna cy Kra sic ki, któ ry za uro -
czo ny miej scem, miał po wie dzieć swe mu go spo da rzo wi Ern sto wi A. H. von Lehn dorff, że „Kto ma
Szty nort, ten po sia da Ma zu ry”. Pa ra fra zu jąc dziś te sło wa, moż na po wie dzieć, że „Kto do pły nął do por -
tu w Szty nor cie, ten po znał Ma zu ry”...

KKAA  NNAAŁŁ  WWĘĘ  GGOO  RRZZEEWW  SSKKII  (niem. Nähe Ka nal, Flöss Ka nal)

Dłu gość tej dro gi wod nej to oko ło 920 m, a współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka -
na łu (odej ście od Wę go ra py) to: 54º 12’ 12” sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 43’ 41” dłu go ści wschod -
niej EE, na to miast punk tu koń co we go ka na łu (styk z Wę go ra pą i Ka na łem Młyń skim przy por cie
jach to wym w Wę go rze wie) to: 54º 12’ 38” NN i 21º 43’ 50” EE.

Zgod nie z opi sem Mie czy sła wa Or ło wi cza
z Ilu stro wa ne go prze wod ni ka21: „Rze ka Wę go ra -
pa (An ge rapp), nad któ rą le ży Wę go bork, bie -
rze swą na zwę od wę go rzy, z któ rych po ło wu
sły nie do dzi siaj, acz kol wiek nie są już tak licz ne
jak nie gdyś. Two rzy ona pod Wę go bor kiem
ogrom ne ko la no, któ re dla uła twie nia że glu gi
skró co no jesz cze w XVIII w., bu du jąc na za chód
od mia sta w r. 1724 kil ka ka na łów (cho dzi m.in.
o Ka nał Wę go rzew ski – przyp. C. W.). Po łów wę -
go rzy od by wa się głów nie ko ło ślu zy zam ko wej
(...) Naj lep szą wy ciecz ką z Wę go bor ku jest prze -
jażdż ka pa row cem po je zio rze Mam ry.”.

Ka nał jest więc skró tem, po zo sta wia ją cym
po swo jej za chod niej stro nie me an dru ją ce za -
ko le Wę go ra py. Nie ule ga wąt pli wo ści, że
pra ce re gu la cyj ne na tej rze ce pro wa dzi li już
Krzy ża cy. Je śli wie rzyć in for ma cjom M. Or ło -
wi cza, to obec ny ka nał zo stał wy bu do wa ny
za pa no wa nia kró la Fry de ry ka Wil hel ma I.
Do dat ko wo dno ka na łu wy ba gro wa no
w 1855 ro ku.

Ka nał zo stał ofi cjal nie na zwa ny, zgod nie
z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie pra wo -
daw stwem. Ofi cjal na i urzę do wa na zwa tej
bu dow li wod nej, zgod nie z na dal obo wią zu -
ją cym za rzą dze niem nr 198 Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów z dnia 27 wrze śnia 1958 r. w spra -
wie przy wró ce nia i usta le nia urzę do wych

nazw obiek tów fi zjo gra ficz nych w po wia tach... (M. P. z 1958 r. nr 90, poz. 502), brzmi: KKaa  nnaałł  
WWęę  ggoo  rrzzeeww  sskkii.

RRyyss.. 55..5599.. Ka nał Wę go rzew ski na ma pie z 1893 r.

RRyyss.. 55..6600.. Kra niec ka na łu w Wę go rze wie

RRyyss.. 55..6611..  Frag ment za rzą dze nia 
Pre ze sa RM z dnia 27 wrze śnia 1958 r.

20 M. Orłowicz: Ilustrowany przewodnik... Op. cit., s. 80.
21 M. Orłowicz: Ilustrowany przewodnik... Op. cit., s. 76.
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Na zwa ta po ja wia się rów nież jed no krot nie w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski,
Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych).

Zgod nie z cy to wa nym „Słow ni kiem nazw miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go” (s. 373), KKaa  nnaałł  WWęę  --
ggoo  rrzzeeww  sskkii (in na, lo kal na na zwa to KKaa  nnaałł  KKrróótt  kkii) łą czył za gię cie rze ki Wę go ra py, na po łu dnio wy za chód
od mia sta Wę go rze wa, a je go na zwa nie miec ka to NNäähhee  KKaa  nnaall (pol. Po bli ski, kon tek sto wo Krót ki).
Sta ni sław Sro kow ski nie opi sał tej że glow nej dro gi wod nej. Na nie miec kich ma pach ta śród lą do wa
dro ga wod na na zy wa na też by ła ja ko FFllöössss  KKaa  nnaall (pol. Tra two wy lub Spław ny).

KKAA  NNAAŁŁ  ŚŚLLUU  ZZOO  WWYY  WW GGUU  ZZIIAANN  CCEE  II KKAA  NNAAŁŁ  NNIIDDZZ  KKII

Jak pi sał Mie czy sław Or ło wicz w Ilu stro wa nym prze wod ni ku22: „... pa ro wiec za trzy mu je się na
przy sta ni „Ma zur skiej We ne cji”, jak Mi ko łaj ki na zy wa ją Niem cy. Miej sco wi ry ba cy ofia ro wu ją po dróż -
nym na sprze daż wę dzo ne sie law ki (Maränen), ga tu nek ryb, z han dlu któ ry mi sły ną od daw na Mi ko -
łaj ki (...)

Le żą ca da lej na po łu dnie część je zio ra (Mi ko łaj skie go, a fak tycz nie Śniar dwy – przyp. C. W.) no si
na zwę Beł da ny (Bel dahn -see), któ re na le ży do naj pięk niej szych na Ma zu rach (...) W po łu dnio wym
cy plu je zio ra, obok tzw. kró lew skich dę bów, gdzie nie gdyś miał od po czy wać Fry de ryk Wil helm IV,
obok wio ski Gu zian ka (Gu szian ka), le żą cej na wy so kim brze gu, znaj du je się pprrzzee  kkoopp przez krót ki, ale
wy so ki prze smyk, od dzie la ją cy to je zio ro od na stęp ne go. Po nie waż po ziom wód róż ni się o 2 m, zbu -
do wa no tu ślu zę, któ ra umoż li wia pa row co wi wznie sie nie się na po ziom je zio ra Gu ziań skie go. Na peł -
nia nie ślu zy wo dą trwa 5 min. i po zwa la po dróż nym za po znać się z te go ro dza ju urzą dze niem
wod nym. 

Za ślu zą wy pły wa pa ro wiec na ma low ni cze, oto czo -
ne wy so ki mi wzgó rza mi Ma łe Je zio ro Gu ziań skie (Kl.
Gu szin See) (…) a da lej Wiel kie Je zio ro Gu ziań skie (...)
Port le ży w są siedz twie sta cji ko le jo wej (...) Pa ro wiec za -
trzy mu je się tu tyl ko na kil ka mi nut, gdyż po dróż nych
cze ka jesz cze ostat nia naj pięk niej sza część po dró ży
po Je zio rze Nidz kim. WWąą  sskkii  kkaa  nnaałł, zbu do wa ny jesz cze
w r. 1766, łą czy go z je zio rem Wiel ka Gu zian ka (...) 
Ka nał ten sta no wi gra ni cę mię dzy po wia tem jańs bor -

skim (na wschód; po wiat pi ski – przyp.
C. W.) a ządz bor skim (na za chód; po wiat
mrą gow ski – przyp. C. W.).”.

Nie licz ne źró dła po da ją, że drew nia na
ślu za ko mo ro wa w Gu zian ce ist nia ła co naj -
mniej w 1775 ro ku, a więc za pa no wa nia
Fry de ry ka II Wiel kie go. By ła by więc ona za -
pew ne po dob na swo im ró wie śnicz kom
na Ka na le Tałc kim i Gi życ kim oraz po dob -
nie do nich, zo sta ła za nie dba na pod ko -
niec XVIII wie ku.

W 1879 ro ku, a więc za pa no wa nia ce sa -
rza Wil hel ma I, po now nie udroż nio no po -

RRyyss.. 55..6622.. Frag ment Hy dro ni mów
z 2006 r., s. 308

RRyyss.. 55..6633.. Ślu za Gu zian ka w cza sach M. Or ło wi cza, 
prze łom lat 20. i 30. XX w. 

(www.Bil dar chiv -Ostr preus sen.de)

RRyyss.. 55..6644.. Po dej ście do ślu zy Gu zian ka od stro ny je zio ra Beł da ny

22 M. Orłowicz: Ilustrowany przewodnik... Op. cit., s. 64-66.
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łą cze nie że glu go we po mię dzy je zio rem Beł da ny (niem. Bel dahn -See), bę dą cym po łu dnio wo -za chod -
nią od no gą je zio ra Śniar dwy, a je zio rem Nidz kim (niem. Nie der See), pro wa dzą ce przez je zio ra Gu -
zian ka Ma ła oraz Gu zian ka Wiel ka (niem. Kle in Gu szin -See oraz Gross Gu szin -See). W tym ce lu
wy bu do wa no (po now nie) naj słyn niej szą chy ba ślu zę na te re nach Ma zur – śślluu  zzęę  GGuu  zziiaann  kkaa, opo dal
miej sco wo ści o tej że wła śnie na zwie. Obec nie jest to część Ru cia ne go -Ni dy, po mię dzy je zio ra mi Beł -
da ny i Gu zian ka Ma ła.

Po cząt ko wo by ła to drew nia na ślu za ko mo ro wa, któ rą w 1899 ro ku prze bu do wa no na ka mien no -
-ce gla ną. Obec na ko mo ra ślu zy ma dłu gość 44 m, a prze świt wrót po zwa la na wpły nię cie do niej
jed no stek do 7,5 me tra sze ro ko ści. Współ rzęd ne geo gra ficz ne tej bu dow li wod nej to: 53º 39’ 43” sze -
ro ko ści pół noc nej NN i 21º 34’ 05” dłu go ści wschod niej EE. Ślu za Gu zian ka ni we lu je róż ni cę oko ło 2,0 m

po zio mu wód (lu stro wo dy je zio ra Beł da ny le ży na wy -
so ko ści 116,0 m n.p.m., na to miast Je zio ra Nidz kie -
go 117,8 m n.p.m.). 

W ten spo sób utwo rze nie współ cze sne go nam, jed -
no li te go sys te mu wod ne go WJM sta ło się fak tem, a zda -
rzy ło się to do kład nie w 500. rocz ni cę rej su Win ri cha
von Kni pro de! 

Dzię ki ślu zie i Ka na ło wi Nidz kie mu, w skład sys te mu
WJM we szło Je zio ro Nidz kie, zy sku jąc po łą cze nie wod ne
ze Śniar dwa mi. Tak o dzi siej szej miej sco wo ści Ru cia ne -Ni -
da pi sał Mie czy sław Or ło wicz w Ilu stro wa nym prze wod ni -
ku23: „RRuu  cciiaa  nnyy  (Rud czan ny) waż na sta cja wę zło wa li nii
do Eł ku, Ządz bor ka i Szczyt na, po ło żo na wśród la sów (...)
Fre kwen cja let ni ków ro sła przed woj ną (I świa to wą 

– przyp. C. W.) z ro ku na rok – ist nia ło tu kil ka na -
ście wil li pry wat nych oraz du ży dwo rzec go ścin -
ny (Kur haus) Sie ge mun da z re stau ra cją i 30
po ko ja mi, gdzie też by ły ubi ka cje dla wy cie czek
zbio ro wych. Co praw da ci szę let ni ska sil nie za -
kłó ca ło są siedz two pię ciu ogrom nych tar ta ków,
su szar ni na sion le śnych i smo lar ni, któ re prze ra -
bia ły drze wo z Pusz czy Jańs bor skiej, ścią ga ne tu
za po śred nic twem je zior i ka na łów24 (...) Do Ru -
cian do cho dzą też pa row ce z Le cu (Gi życ ka 
– przyp. C. W.) a przy stań znaj du je się obok
dwor ca przy ka na le. Z mo stu na go ściń cu ład ny
wi dok na ka nał i le żą ce za nim Je zio ro Dol ne
(Je zio ro Nidz kie – przyp. C. W.). Naj waż niej sze
wy ciecz ki z Ru cian to wy ciecz ki ło dzia mi na Je -
zio ro Dol ne, a po za tym prze chadz ki po ogrom -
nych la sach i wzdłuż licz nych je zior.”. 

NNAA  ZZEEWW  NNIICC  TTWWOO

We dług Sta ni sła wa Sro kow skie go nie miec ka na zwa tej dro gi wod nej brzmia ła GGuu  sszziiaann  kkaa  --RRuudd  cczzaann  --
nnyy  KKaa  nnaall, co tłu ma czył na ję zyk pol ski ja ko KKaa  nnaałł  GGuu  zziiaańń  sskkoo  --RRuu  cciiaańń  sskkii. Sam Ka nał (prze smyk) Nidz -
ki, łą czą cy je zio ro Gu zian ka Wiel ka z Je zio rem Nidz kim, miał zo stać prze ko pa ny w 1766 ro ku, a więc
za pa no wa nia kró la Fry de ry ka II Wiel kie go. Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na -
łu (styk z je zio rem Gu zian ka Wiel ka) to: 53º 38’ 45” sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 34’ 06” dłu go ści
wschod niej EE, na to miast punk tu koń co we go ka na łu (styk z Je zio rem Nidz kim) to: 53º 38’ 40” NN
i 21º 34’ 02” EE. Prze smyk li czy oko ło 185 m dłu go ści.

Ka na ły: Ślu zo wy w Gu zian ce i Nidz ki (de fac to dwa prze smy ki) nie zo sta ły ofi cjal nie na zwa ne, zgod nie
z obo wią zu ją cym w tym wzglę dzie pra wo daw stwem. Na zwa KKaa  nnaałł  NNiiddzz  kkii po ja wia się na to miast jed no krot -
nie w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo gra ficz ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych).

RRyyss.. 55..6655.. Oko li ce Ślu zy Gu zian ka (Gu szian ka) oraz Ka na łu
Nidz kie go (Rud czan ny) na ma pie z 1893 r.

RRyyss.. 55..6666.. Ka nał Nidz ki w kie run ku Je zio ra Nidz kie go

23 M. Or ło wicz: Ilu stro wa ny prze wod nik... Op. cit., s. 125. 
24 W 1882 ro ku swo ją dzia łal ność go spo dar czą roz po czął przed się bior ca Ri chard An ders, któ ry tar ta ki i za kła dy drzew ne po sia dał m.in. w Spy cho wie, Szczyt nie, Szy ma nach i wła śnie w Ru cia nach, a osta tecz nie w ca łych
Niem czech (stwo rzył też pierw szą nie miec ką fa bry kę płyt pil śnio wych w Kró lew cu), sta jąc się z cza sem naj więk szym nie miec kim pro du cen tem bran ży drzew nej. Drew no do swo ich fa bryk spro wa dzał rów nież z La sów Ta -
bor skich, czy li z oko lic Ostró dy. Tam że, w Sta rych Ja błon kach, nad je zio rem Sze ląg Ma ły, po sia dał let ni do mek my śliw ski. Od je go na zwi ska swo ją na zwę wziął współ cze sny (za wie ra ją cy w so bie tę wil lę) „Ho tel An ders”,
or ga ni zu ją cy za wo dy ran gi pu cha ru i mi strzostw świa ta w siat ków ce pla żo wej. W tym miej scu roz po czy na swój bieg szlak że glow ny Ka na łu Obe rlandz kie go (Ostródz ko -El blą skie go).
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UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Cie ka wą in for ma cję uzy sku je my w to mie XIII Słow ni ka geo gra ficz ne go25, pod ha słem WWęę  ggoo  rraa  ppaa:

„alias Wę gra, niem. An ge ra pa, wła ści wie Ungu ru pe (wę go rzo wa rze ka po li tew.), rzecz ka w Pru sach,
jed no z ra mion źró dło wych Pre go ły. Two rzy część kkaa  nnaa  łłuu  jjaańńss  bboorr  sskkiiee  ggoo.”. Świad czyć to mo że o tym,
że pod ko niec XIX wie ku za ist nia ła ten den cja do okre śla nia ca łe go śród lą do we go szla ku że glow ne -
go WJM (od Pi sza po Wę go rze wo, a na wet po Pre go łę) jed ną na zwą – w tym przy pad ku „ka na łem
pi skim”, a przy kła do wo na ma pach WIG „Ka na łem Ma zur skim”. 

Krót ką hi sto rię bu do wy ka na łów ma zur skich za miesz czo no w to mie X Słow ni ka26, pod ha słem
ŚŚnniiaarr  ddwwyy: „Śniar dły, nie miec. Spir ding see, Schar de wie, je zio ro naj więk sze na pol sko -pru skich Ma zu -
rach (…) Ze S. łą czy się wie le ma zur skich je ziór ka na ła mi i rzecz ka mi. Lud opo wia da, że wszyst kie
je zio ra ma zur skie sto ją z so bą w po łą cze niu przez pod ziem ne ka na ły. Wo dy jez. S. pły nę ły pier wot -
nie sa mo rod nem ko ry tem do jez. Bia ło ław skie go (Bia ło ław ki – przyp. C. W.) ztąd do jez. Ko cioł, z nie -
go do War szow skie go (Roś – przyp. C. W.). Rze ka Pis sa (Pi sek) pro wa dzi wo dy jez. S. do Na rwi (to
zaś po tra fi li zna ko mi cie wy ko rzy sty wać Krzy ża cy27 – przyp. C. W.). 

Ka na ły ma zur skie tak oto zo sta ły opi sa ne w to mie VI Słow ni ka geo gra ficz ne go29, pod ha słem MMaamm  --
rryy: „du że je zio ro w Pru sach wsch., w po wie cie wę go bor skim (…) Za si la się od stro ny wsch. wo da mi

z je zio ra Goł dap skie go i Kru kliń skie go, z któ re mi po łą czo ne jest ka na łem.
Na stro nie płd. zaś stoi w związ ku z Le wien ty nem za po mo cą ka na łu zbu -
do wa ne go r. 1765, da lej z Tał ta mi, Ja god nem i Śniar dwa mi (Spir ding -
-See), a spław ny ka nał jańs bor ski łą czy je z jez. Jańs bor skiem, tak że
obec nie nie tyl ko tra twy, lecz i stat ki pa ro we idą od Jańs bor ka po Ryn i Lec
aż do Wę go bor ka. Pierw szy pa ro wiec „Ma so via” przy był z Jańs bor ka
do Wę go bor ka 3 wrze śnia 1856 r.”. 

Stat ko wi te mu nie by ło jed nak dłu go pi sa ne peł nić swą służ bę. Zgod -
nie z opi sem z to mu X Słow ni ka30, pod ha słem RRyynn: „niem. Rhe in, mia sto
na pol.-prus. Ma zu rach, pow. Lec ki (…) Gdy w bie żą cym wie ku roz wi nę -
ła się że glu ga na je zio rach ma zur skich, za ło żo no w R. przy stań i skła dy.
Ko le je że la zne prze szko dzi ły jed nak dal sze mu roz wo jo wi że glu gi. Po zo sta -
ła przy stań, ale ruch han dlo wy zmniej sza się cią gle. Kie dy w r. 1865 pa ro -
wiec „Ma so via”, krą żą cy po ka na łach i je zio rach, roz bił się pod Ry nem31,
spro wa dzo no na je go miej sce ma ły sta tek „Gu zian kę”, któ ry po trze bom
cał kiem wy star cza.”32. 

„Już w r. 1681 po ru szo no myśl wy bu do wa nia ka na łu33. Po na wia no pro jek -
ty w r. 1701, 1703, 1726 i 1733. Osta tecz nie do ko na no dzie ła za pa no wa nia Fry -

de ry ka Wil hel ma IV. Po łą czo no kkaa  nnaa  łłeemm  tt..  zz..  JJee  gglliińń  sskkiimm jez. Sek styń skie z War szow skiem, to jest Ś.
z War szow skiem. Z Jańs bor ka moż na te raz stat kiem do Ry nu do je chać. Ka nał Je gliń ski jest 3 mi le dłu gi (…)

Od daw na kwi tło na je zio rach ma zur skich ry bo łów stwo. Od sta wia no zdaw na ztąd ry by rze ką Pis -
są do Na rwi, a da lej Wi słą do War sza wy. Bu do wa no w tym ce lu dłu gie ło dzie z to po lo we go drze wa,
ry by ła do wa no w ka dzie i przy mo co wy wa no po kil ka do ło dzi. Ryb jest wie le i róż ne go ga tun ku. Mia -
no zło wić raz su ma 16 stóp dłu gie go (oko ło 5 m – przyp. C. W.), któ ry, gdy go na sa niach trans por to -
wa no, choć gło wą przy wią za ny był przy dy sz lu, ogo nem wlókł się po zie mi (…)

Przy ko pa niu ka na łu z Śniardw do jez. War szow skie go, zna le zio no tak że w głę bo ko ści 6-7 stóp
4 sie kie ry wo jen ne z ro ga mi je le nie mi i ło sio we mi, mie czyk z ro gu je le nie go, dzi dę z ko ści, in ną 
dzi dę z bar dzo twar dej, wy gła dzo nej ko ści, z na cię ty mi kar ba mi, ku lę do rzu ca nia z gra ni tu; w głę bo -
ko ści zaś 3 stóp 2 okrą głe, pła skie ka mie nie, po dob ne do ku li gra ni to wej.”34.

PPOOSSTT  SSCCRRIIPP  TTUUMM  –– AAMM  BBIITT  NNEE  PPLLAA  NNYY  DDAALL  SSZZEEJJ  BBUU  DDOO  WWYY

Łą cze nie w je den wspól ny sys tem tak wie lu, w tym tak znacz nych jak WJM zbior ni ków wod nych,
by ło za da niem i dzie łem god nym uzna nia. Sys tem ten miał już, w więk szo ści na tu ral ne, po łą cze nie

RRyyss.. 55..6688.. Cho rą giew kom tur stwa 
i mia sta El blą ga pod do wódz twem 
„ma zur skie go że gla rza”, kom tu ra 

el blą skie go Wer ne ra von Tet tin gen28

– zdo by ta przez woj ska pol skie w bi twie
pod Grun wal dem, dnia 15 lip ca 1410 r.
(Ban de ria Pru te no rum Ja na Dłu go sza, 

rę ko pis z 1448 r.)

RRyyss.. 55..6677..  Frag ment Hy dro ni mów
z 2006 r., s. 184

25 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom XIII z 1893 r., s. 256.
26 Słownik geograficzny Królestwa... Op. cit., Tom X z 1889 r., s. 928-929.
27 Pierwszym znanym, który pokonał tę trasę w 1379 roku, był wielki mistrz Winrich von Kniprode. Kolejnym „żeglarzem” był wielki szpitalnik i komtur elbląski Werner von Tettingen. W 1393 roku oddział zbrojny pod jego
dowództwem przepłynął z Rynu (zapewne w celu ominięcia nieprzebytych wówczas puszcz) jeziora systematu Śniardw, dotarł drogą wodną do Pisza, a następnie dopłynął, poprzez rzeki Pisę, Narew, Biebrzę i Nettę
do jeziora Sajno (czyli za dzisiejszy Augustów), skąd wozami z łodziami miano dotrzeć, poprzez tamtejsze lasy, nad Niemen w okolicach Grodna (J. Bieszk: Zamki państwa krzyżackiego w Polsce. Bellona, Warszawa 2010,
s. 183). Wiele wskazuje, że rejs ten mógł mieć charakter międzynarodowy. Jak podaje Ignacy Daniłowicz (Skarbiec diplomatów papieskich, cesarskich, królewskich, książęcych..., Wilno 1860, s. 295): „Że zaś w li sto pa dzie
(1392 ro ku – przyp. C. W.) do tych cza so wy mar sza łek En gel hard Ra be z urzę du był zło żo ny i prze nie sio ny na to ruń skie kom tu ro stwo, za tem do wo dził woj ska mi no wy mar sza łek Wer ner Tet tin gen, a ar cy kom tu rem Wil hel -
mem Hel fen ste in i wie lu urzęd ni ka mi za ko nu. Pod cho rą gwią ś. Je rze go by ły cho rą gwie księ cia Gel dr ji, ho len der skie i fran cu skie. Wy pra wa ca ła wy mie rzo na by ła prze ciw mia stu Grod nu. Trzy dni sil nie sztur mo wa no do mia -
sta, któ re na ko niec pod dać się mu sia ło. Znacz na część za ło gi ule gła za pal czy wo ści nie przy ja cie la. Trzy ty sią ce nie wol ni ka upro wa dził do Prus try um fu ją cy nie przy ja ciel. Ca łym skut kiem tej wy pra wy by ło znisz cze nie mia sta
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od po łu dnia z Wi słą i Na rwią. Re ali za cja ka na łów WJM by ło jed nak tyl ko czę ścią więk sze go, hy dro -
tech nicz ne go za my słu. Wkrót ce Pru sa ków cze ka ło znacz nie bar dziej am bit ne i nie po rów na nie trud -
niej sze (z punk tu wi dze nia róż ni cy po zio mów wód) za da nie – po łą cze nie sys te mu WJM od pół no cy
z rze ką Pre go łą, a więc sto li cą pań stwa wschod nio pru skie go – z Kró lew cem i w kon se kwen cji z Bał -
ty kiem.

W tym ce lu roz po czę li już na wet pra ce in ży nie ryj ne, nie tyl ko na za pro jek to wa nej li nii no wej dro -
gi wod nej, ale za czę li two rzyć ka na ły łą czą ce sys tem WJM z są sia du ją cy mi je zio ra mi, któ re mia ły
w za my śle sta no wić zbior ni ki re ten cyj ne i wy rów naw cze dla przy szłe go KKaa  nnaa  łłuu  MMaa  zzuurr  sskkiiee  ggoo – bo ta -
ką osta tecz nie miał on no sić na zwę. Jak pi sał Mie czy sław Or ło wicz w Ilu stro wa nym prze wod ni ku35:
„Kru klan ki – Szu mi wo da (Kru glan ken, 13 km) mia stecz ko o 600 m. ca łe zbu do wa ne wzdłuż jed nej
na 2 km dłu giej uli cy. Za ło żo ne w r. 1545, no si ło nie gdyś li tew ską na zwę Krau klin – pol ska na zwa po -
cho dzi od mły na, ja ki tu nie gdyś ist niał przed bu do wą ka na łu z je zio ra Kru klin (...) Ład ne po ło że nie
nie da le ko po łu dnio we go brze gu jjee  zziioo  rraa  GGoołł  ddoo  ppii  wwoo (Gol dap gar see). Jest to du że owal ne je zio ro o
9 km2 pow., 118 m n. p. m., któ re przy za mie rzo nej bu do wie ka na łów ma zur skich mia ło ode grać ro -
lę re zer wu aru wod ne go (…) Wi lu dy (Wil lu den) 4 km na wschód wieś PPrrzzee  rrwwaann  kkii, któ rej na zwę zmie -
ni li Niem cy w ostat nich cza sach na WWiiee  sseenn  tthhaall, gdzie za czę to przed woj ną (I świa to wą – przyp. C. W.)
bu do wę wiel kiej ślu zy wod nej (ślu za Prze rwan ki – przyp. C. W.) dla uję cia wo dy do ka na łów ma zur -
skich.”.

Tak jak naj bar dziej zna ną ma zur ską ślu zą jest Gu zian ka, tak chy ba naj mniej zna ną jest wła śnie śślluu  --
zzaa  PPrrzzee  rrwwaann  kkii. Wy bu do wa na w 1910 ro ku na rze ce Sa pi nie, mia ła speł niać ro lę re gu la to ra sta nu
wód je zio ra Goł do pi wo, któ re z ko lei mia ło peł nić funk cję zbior ni ka re ten cyj ne go i wy rów naw cze go
dla je zio ra Mam ry, a co za tym idzie – dla Ka na łu Ma zur skie go. 

Jest to ślu za ce gla na, któ rej ko mo ra ma
dłu gość 25 m, a sze ro kość 4,0 m. Współ -
rzęd ne geo gra ficz ne tej bu dow li wod nej
to: 54º 08’ 06” sze ro ko ści pół noc nej NN
i 21º 55’ 40” dłu go ści wschod niej EE. 

Po zwa la ona, dzię ki rze ce Sa pi na (niem.
Sa pi nen), na ko mu ni ka cję wod ną je zio ra
Goł do pi wo (niem. Gol dap gar -See), po -
przez je zio ra Wil kus (niem. Wil kus -See), 
Po zez drze (niem. Po sses sern -See) i Strę giel
(niem. Gross Stren geln -See), z je zio rem
Świę caj ty (niem. Schwen za it -See), bę dą -
cym wschod nią od no gą je zio ra Mam ry.
Z te go punk tu wi dze nia, rze ka, ślu za i wy -
mie nio ne zbior ni ki wod ne przy na le żą więc
(od pół noc ne go wscho du) do sys te mu
wod ne go WJM.

RRyyss.. 55..6699.. Rze ka Sa pi na oraz ślu za Prze rwan ki na ma pie z 1928 r.

RRyyss.. 55..7700.. Współ cze sny wi dok ślu zy Prze rwan ki

i splon dro wa nie są sied nich oko lic.”. Moż na za tem do mnie my wać, że ini cja to ra mi pierw szych, krzy żac kich rej sów po Wiel kich Je zio rach Ma zur skich i tam tej szych rze kach by li Ho len drzy... Jed nak ta wy pra wa mia ła miej -
sce zi mą, czy li bez moż li wo ści że glu gi. Jak po da je Wi gand z Mar bur ga (Op. cit., s. 347): „Wi told od bu do wał Grod no w r. 1393 w skut ku te go mistrz roz ka zał mar szał ko wi bra tu Wer ne ro wi Te tin ger, aby tam po spie szył z woj -
skiem i ło dzia mi, ja koż ten od zam ku Re in spu ścił się rze ką Pis do Na rwy, zkąd krzy ża cy idą w gó rę rze ką Le ber (Bie brza – przyp. C. W.) zwa ną i wcho dzą na je zio ro, po któ rem spiesz niej pły ną i stat ki na wo zach przez ośm
mil (oko ło 60 km – przyp. C. W.) pro wa dzą do Nie mna i spo dzie wa li się zna leźć tam bród, któ re go szu kał ko man dor z Bal ga, hra bia Kon rad de Ki borg, ale go nie zna lazł. Wójt sam landz ki z ko man do rem szu ka ją go w in -
nem miej scu, idąc za prze wod ni kiem, w tem zda rze niu wie lu po to nę ło z po wo du wez bra nia rze ki, a mię dzy in ny mi sze ściu bra ci. Wojt zaś sam landz ki z wie lu in ny mi prze był rze kę, przy był zbroj ny i bu do wę zbu rzył i ze
szczę tem spa lił”.
28 Wer ner von Tet tin gen ja ko je den z nie licz nych kom tu rów prze żył rzeź grun waldz ką, sal wu jąc się uciecz ką z po la bi twy. Z for mal ne go punk tu wi dze nia, ja ko wiel ki szpi tal nik (krzy żac ki od po wied nik mi ni stra dy plo ma cji)
był wów czas naj wyż szym ran gą ży ją cym do stoj ni kiem za kon nym.
29 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom VI z 1885 r., s. 85.
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Ślu za Prze rwan ki ofi cjal nie ni we lu je róż ni cę oko ło 1,0 m po zio mu wód, choć w prak ty ce jest to róż -
ni ca 0,3-0,4 m (lu stro wo dy je zio ra Wil kus le ży na wy so ko ści 116,5 m n.p.m., na to miast je zio ra Goł -
do pi wo 116,8 m n.p.m.).

55..33..  KKaa  nnaałł  MMaa  zzuurr  sskkii  (niem. Ma su ri scher Ka nal, ros. Ka nał Ma zur skij)

Udo ku men to wa ne idee i po my sły bu do wy Ka na łu Ma zur skie go się ga ją co naj mniej XVII wie ku,
choć za pew ne (co nie po win no ni ko go dzi wić) my śle li już o tym Krzy ża cy. Ka nał miał łą czyć Wiel kie
Je zio ra Ma zur skie (od pół no cy) z Ły ną lub Wę go ra pą i Wy stru ciem, a po przez nie z Pre go łą i osta -
tecz nie z Kró lew cem, a więc Za le wem Wi śla nym i Bał ty kiem. Ta ki ka nał, sta jąc się jed no cze śnie ele -
men tem więk sze go sys te mu tam tej szych dróg wod nych, łą czył by rów nież Wiel kie Je zio ra Ma zur skie
z Nie mnem i Za le wem Ku roń skim.

Już w la tach 60. XVII wie ku pro jek ty bu do wy sztucz nych po łą czeń Wiel kich Je zior Ma zur skich oraz
prze ko pów łą czą cych rze ki Pre go łę i Nie men (czy li Dej mę i Gil gę) two rzył ma te ma tyk, ar chi tekt, geo -

de ta i kar to graf w służ bie elek to ra Fry de ry ka Wil hel -
ma – JJóó  zzeeff  NNaa  rroo  wwiicczz  --NNaa  rroońń  sskkii (ok. 1610-1678).
Pra ce te kon ty nu ował je go współ pra cow nik, kar to -
graf, geo me tra i in ży nier woj sko wy w służ bie te goż
elek to ra – SSaa  mmuu  eell  SSuu  cchhoo  ddoo  lleecc  (1649-1727), któ ry
mię dzy in ny mi wy ko nał pro jek ty po łą czeń ka na ło -
wych je zio ra Śniar dwy z je zio rem Nie go cin, a tych
z rze ką Pre go łą. Te z ko lei po my sły roz wi jał je go syn,
JJaann  WWłłaa  ddyy  ssłłaaww  SSuu  cchhoo  ddoo  lleecc (ok. 1687-1751), kar to -
graf, geo de ta i ar chi tekt w służ bie kró la pru skie go
Fry de ry ka Wil hel ma I, pro jek tant mię dzy in ny mi Ka -
na łu Bro żajc kie go (1726) oraz po łą cze nia wod ne go
Pi sza i je zio ra Roś z rze ką Wy struć (niem. In ster), czy -
li z po cząt kiem Pre go ły (1744). 

Sto sow nie do sta nu fak tycz ne go, Ka nał Ma zur ski
jest obec nie nie do koń czo ną, nie udo stęp nio ną dla że glu gi sztucz ną dro gą wod ną, bie gną ca przez te -
ry to rium dwóch państw: Rze czy po spo li tej Pol skiej i Fe de ra cji Ro syj skiej. Bez wzglę du na kraj i ję zyk,
ka nał na zy wa się Ma zur ski, choć bliż sze praw dy by ły by na zwy: Ta jem ni czy, Za gi nio ny, Nie mal że Za -
po mnia ny, Pro wa dzą cy Do ni kąd...

RRyyss.. 55..7711.. Oko li ce Pi sza (niem. Jo han nis burg), je zior Śniar dwy i Roś
(wów czas Je zio ro War szaw skie – niem. War schau See) na ma pie 

Ja na W. Su cho dol ca (Su cho do letz) z 1733 r.

RRyyss.. 55..7722.. Prze bieg tra sy (ko lor nie bie ski) „Ka na łu Ma zur skie go – w bu do wie” na ma pie Pol ski z 1947 r. Szta bu Ge ne ral ne go WP, 
wraz z prze ci na ją cą ka nał gra ni cą pań stwo wą (uwa ga: po czą tek ka na łu wy kre ślo ny zbyt na po łu dnie 

– po wi nien zna leźć się po mię dzy miej sco wo ścią Przy stań i wy spą Upał ty na je zio rze Mam ry).

30 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom X z 1889 r., s. 100.
31 Za to ka Ro mi nek, pół noc no -za chod nia od no ga Je zio ra Ryń skie go. Sta tek nie ty le roz bił się, co wpadł na brzeg, a za to nął w trak cie ak cji ścią ga nia z mie li zny, w wy ni ku uszko dze nia ka dłu ba.
32 Pierw szym pa row cem by ła rze czy wi ście jed nost ka pły wa ją ca o na zwie „Ma so via” (Preus si sches Han del sar chiv. Wo chen schrift für Han del, Ge wer be und Ver kehr san stal ten. Ber lin 1856, s. 448.). Do pó ki że glu ga na WJM
by ła uza leż nio na od wio seł, kie run ku wia tru i ża gli, do pó ty nie mo gła być ona szyb ka i re gu lar na. Sy tu acja zmie ni ła się wraz z na sta niem ery pa row ców, w związ ku z czym rząd pru ski przy stą pił w la tach 50. XIX wie ku do grun -
tow nej od bu do wy i czę ścio wej roz bu do wy za nie dba nych po łą czeń ka na ło wych, po cho dzą cych sprzed bli sko wie ku. W pierw szej ko lej no ści przy stą pio no do prze bu do wy mo stów (masz ty mo gły być kła dzio ne, ale pa row -
ce mia ły ko mi ny): w Ko bu sach (po czą tek Ka na łu Je gliń skie go przy je zio rze Roś) oraz w Mi ko łaj kach, a tak że za ofe ro wa no 8.000 ta la rów do ta cji dla po ten cjal ne go ar ma to ra, któ ry uru cho mił by no wy ro dzaj że glu gi. Ta kim
ofe ren tem oka zał się być ku piec Ha sen win kel, któ ry przy stą pił do bu do wy w Kró lew cu pa row ca z sil ni kiem o mo cy 35 ko ni me cha nicz nych. Po zwo do wa niu (1 kwiet nia 1854 ro ku) i prze pły nię ciu Wi słą, Na rwią i Pi są do Pi -
sza, a na stęp nie za in sta lo wa niu kół ło pat ko wych, pa ro wiec o na zwie „Ma so via” roz po czął re gu lar ne rej sy po mię dzy Pi szem, Mi ko łaj ka mi i Ry nem. Na ty le po zwa lał nie daw no wy bu do wa ny Ka nał Je gliń ski, na dal sze po łą -
cze nia trze ba by ło po cze kać do koń ca re mon tów resz ty ka na łów. Przy kła do wo w okre sie od 23 kwiet nia do 18 li sto pa da 1855 ro ku pa ro wiec od był 130 re gu lar nych rej sów na tra sie Pisz -Ryn -Pisz, mię dzy in ny mi



163

Kie dy w 1764 ro ku roz po czę to bu do wę sztucz nych od cin ków ka na ło wych, ma -
ją cych łą czyć Wiel kie Je zio ra Ma zur skie, roz po czę to rów nież pra ce kon cep cyj ne

nad po łą cze niem two rzo ne go sys te mu tych je zior z Pre go łą. Ja ko je den z pierw -
szych, mo ni ty bu do wy Ka na łu Ma zur skie go oraz pró by po łą cze nia WJM z Pre -
go łą po dej mo wał Pre zy dent Ka me ry Woj ny i Do men (Kam merpräsi dent)
JJoo  hhaannnn  FFrriiee  ddrriicchh  vvoonn  DDoo  mmhhaarrddtt1, któ ry w la tach 1764-1774 usi ło wał udroż -
nić dla że glu gi śród lą do wej, wy pły wa ją cą z pół noc ne go krań ca je zio ra Mam -
ry, rze kę Wę go ra pę (niem. An ge rapp). Dzię ki te mu, do cza su wo jen

na po le oń skich, rze ka by ła spław na.
Osta tecz nie zde cy do wa no się na pro jekt po łą cze nia pół noc ne go krań ca je zio -

ra Mam ry z pół noc nym, dol nym od cin kiem rze ki Ły ny – opo dal miej sco wo ści Al len -
burg. Do po ko na nia pro jek tan ci mie li róż ni cę oko ło 111 me trów spad ku
po zio mu wód, na od cin ku bli sko 50 ki lo me trów. 

Pierw szy pro jekt ka na łu zo stał wy ko na ny w 1849 ro ku. Opra co wa no wów czas kon cep cję szla ku
z 6 stop nia mi wod ny mi, co śred nio da wa ło aż 18 me trów róż ni cy, przy pa da ją cą na jed ną ślu zę. Po -
mysł nie do cze kał się jed nak re ali za cji. Na stęp ny pro jekt zo stał opra co wa ny przez in ży nie ra Lan ge
w 1862 ro ku. Pro jek to wa ne bu do wy na zy wa no KKaa  nnaa  łłeemm  AAll  lleenn  bbuurr  sskkiimm (niem. Al len bur ger Ka nal),
od na zwy miej sco wo ści Al len burg, gdzie miał się on za czy nać (na rze ce Al le, a więc na Ły nie).
W owym cza sie pla no wa no mię dzy in ny mi, wzo rem roz wią zań z uru cho mio ne go w 1860 ro ku Ka -
na łu Obe rlandz kie go, po bu do wa nie na tra sie po chyl ni ka na ło wych, za miast śluz, a pa ra me try tech -
nicz ne mia ły po zwa lać na pły wa nie stat ków o 100 to nach wy por no ści. Me ry to rycz ny nad zór
nad ob li cze nia mi miał spra wo wać pru ski in ży nier Carl Lent ze, a więc spe cja li sta, któ ry kil ka lat wcze -
śniej współ uczest ni czył w pro jek to wa niu kon struk cji i urzą dzeń po chyl ni ka na ło wych na Ka na le Obe -
rlandz kim. 

W 1874 ro ku Pru ski Par la ment Kra jo wy za twier dził bu do wę ka na łu we dług ko lej ne go pro jek tu, jed -
nak bu do wa nie ru szy ła ze wzglę du na pro ble my wła sno ścio we grun tów oraz prio ry te ty zwią za ne
z roz bu do wą li nii ko le jo wych. W la tach 90. XIX wie ku po now nie po wró co no do kon cep cji wzno sze -
nia śluz i stop ni wod nych, za to ra zem z elek trow nia mi wod ny mi. Te z ko lei pla ny sku tecz nie opro te -
sto wa li miesz kań cy do li ny Pre go ły, oba wia ją cy się zwięk szo ne go za gro że nia po wo dzio we go
w okre sach wio sen nych, a oko licz ni miesz kań cy znad gór ne go bie gu ka na łu oba wia li się nad mier ne -
go ubyt ku wo dy (w ce lu za si la nia śluz i elek trow ni) w okre sach let nich. W 1892 ro ku ar chi tekt AAuu  --
gguusstt  HHeessss opu bli ko wał po mysł bu do wy ka na łu w bro szu rze Der Ma su ri sche Schiff fahrt ska nal in

RRyyss.. 55..7733..
Jo hann Frie drich von Do mhardt

RRyyss.. 55..7744.. Ka nał Ma zur ski w bu do wie (wraz z za kre ślo ny mi miej sca mi przy szłych śluz: Le śnie wo Gór ne i Le śnie wo Dol ne)
na ma pie z 1927 r.

prze wo żąc 3.225 pa sa że rów. Już 19 czerw ca 1854 ro ku rejs „Ma so vią” od był król Fry de ryk Wil helm IV, któ ry wy pły nął z Ry nu, po przez Mi ko łaj ki do tarł na Śniar dwy (Fort Lyck na wy spie Czar ci Ostrów), a na stęp nie za wró -
cił, wpły nął na je zio ro Beł da ny i do tarł do Gu zian ki. Po za koń cze niu prac re mon to wych na ka na łach ma zur skich i po now nym włą cze niu do sys te mu je zior Nie go cin i Mam ry, pa ro wiec „Ma so via” do pły nął w dniu 3 wrze -
śnia 1856 ro ku (z Pi sza, przez Gi życ ko) do Wę go rze wa. 
33 Po my sło daw cą tym był Kwa ter mistrz Ge ne ral ny (niem. Ge ne ral -Qu ar tier me ister) von Sche idler (Der preus si sche Sta at in al len se inen Bez ie hun gen. Ber lin 1835, s. 505). 
34 Słow nik geo gra ficz ny Kró le stwa... Op. cit., Tom X z 1889 r., s. 928-929.
35 M. Or ło wicz: Ilu stro wa ny prze wod nik... Op. cit., s. 73-74. 
1 Jo hann Frie drich von Do mhardt (1712-1781) był za słu żo nym za rząd cą i pru skim urzęd ni kiem za cza sów kró la Fry de ry ka II, zwa ne go Wiel kim. Cie ka wost ką jest, że sie dzi bą ro do wą Do mhard tów stał się ma ją tek Do bro cin
(niem. Be sten dorf), w obec nym po wie cie ostródz kim, a nie gdyś mo rą skim – po ło żo ny opo dal je zio ra Ru da Wo da, a więc przy póź niej szym Ka na le Obe rlandz kim. Ma ją tek ten zaś ku pił w 1792 ro ku syn Jo han na Frie dri cha (praw -
do po dob nie prze no sząc z Kró lew ca pro chy oj ca) – Lu dwig Frie drich, od ro dzi ny Truch sess von Wald burg – ini cja to rów bu do wy Prze ko pów Fry de ry ka i póź niej sze go Ka na łu Sec ken bur skie go nad Za le wem Ku roń skim.
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Ost preußen, a w 1894 ro ku pro fe sor bu dow nic twa wod ne go OOtt  ttoo  IInn  tt  zzee spo rzą dził ra port, po twier dza -
ją cy ko rzy ści pły ną ce z bu do wy no wej dro gi wod nej. W 1898 ro ku Pru ski Par la ment Kra jo wy pod jął
de cy zję o roz po czę ciu wy ku pu grun tów, po trzeb nych do re ali za cji in we sty cji.

Swo istym ewe ne men tem w pań stwie pru skim by ło nie wąt pli wie prze pro wa dze nie kon sul ta cji spo -
łecz nych i uzgod nień za ło żeń pro jek to wych pla no wa nej bu do wy z miesz kań ca mi, w 1906 ro ku 
– wszak Pru sy ko ja rzą się z biu ro kra cją i to ta li zmem. Wy da je się, że po go dzo no dą że nia in ży nie rów
z ocze ki wa nia mi miesz kań ców (czy taj ra czej: wła ści cie li ziem skich), po nie waż no wy pro jekt ka na łu
zo stał opra co wa ny w 1907 ro ku, a dnia 14 ma ja 1908 ro ku Pru ski Par la ment Kra jo wy za twier dził 
je go re ali za cję. Koszt in we sty cji osza co wa no na 16.515.000 ów cze snych ma rek w zło cie, z cze -
go 1.815.000 ma rek prze zna czo no – zgod nie z obiet ni ca mi – na bu do wę zbior ni ków re ten cyj nych
i wy rów naw czych.

Ze wzglę du na ska lę pla no wa ne go przed się wzię cia, w tym zło żo ność i spe cy fi kę pro jek to wa nych
bu dow li hy dro tech nicz nych, roz pi sa no kon kurs i osta tecz nie do re ali za cji in we sty cji wy bra no dwie
uzna ne nie miec kie fir my: Phi lipp Hol zmannoraz Dyc ker hoff & Wid mann2. Tra sę przy szłe go ka na łu po -
dzie lo no na dwa od cin ki bu dow la ne, a kie row nic two ro bót umiej sco wio no w Inster bur gu (pol. Wy -
struć, obec nie Czer nia chowsk w ob wo dzie ka li nin gradz kim). Ca łość prac nad zo ro wa ło Pru skie
Mi ni ster stwo Ro bót Pu blicz nych (a od 1919 ro ku Mi ni ster stwo Trans por tu Rze szy). 

Bu do wa ka na łu ru szy ła w kwiet niu 1911 ro ku, lecz już w sierp niu 1914 ro ku prze rwał ją wy -
buch I woj ny świa to wej. Do te go cza su wy ko na no oko ło 3/5 pla no wa nych ro bót ziem nych, a tak że
roz po czę to wzno sze nie 3 śluz. Prak tycz ni Pru sa cy, nie chcąc za prze pa ścić po nie sio nych na kła dów 
– co praw da w ogra ni czo nym stop niu, to jed nak wzno wi li ro bo ty bu dow la ne już w po cząt kach 1919
ro ku. Pra ca mi kie ro wał wów czas uzdol nio ny Bau me ister Fritz Chri stoph Carl Flöge. 

Nie ste ty, trud na sy tu acja fi nan so wa i go spo dar -
cza kra ju (przede wszyst kim sza le ją ca wów czas 
in fla cja) zmu si ła ów cze sne Mi ni ster stwo Trans por -
tu Rze szy do for mal ne go za prze sta nia bu do wy
w 1922 ro ku, przy czym jesz cze do 1924 ro ku pro -
wa dzo no pra ce uzu peł nia ją ce i za bez pie cza ją ce.
W trak cie tej pierw szej fa zy bu do wy wy ko na no
oko ło 20 ki lo me trów to ru wod ne go (dal sze 10 ki lo -
me trów by ło w re ali za cji) oraz wznie sio no więk -
szość bu dow li to wa rzy szą cych (ja zy, prze pu sty,
bra my i wro ta bez pie czeń stwa, mo sty dro go we
i ko le jo we). Wy bu do wa no też nie mal w ca ło ści
pierw szą od stro ny Ły ny ślu zę, w Al len bur gu. 

Pod su mo wu jąc ten frag ment hi sto rii: I woj na
świa to wa (oraz jej geo po li tycz ne i eko no micz ne
re per ku sje) zni we czy ła szan se re ali za cji pro jek tu
Ma su ri scher Ka nal. 

Ko lej na szan sa dla ka na łu po ja wi ła się wraz
z doj ściem w Niem czech do wła dzy par tii na zi -
stow skiej, pla nu ją cej za kro jo ne na wiel ką ska lę
ro bo ty pu blicz ne, w tym zwią za ne z bu do wą sie -
ci au to strad i dróg wod nych. Bu do wę ka na łu
wzno wio no pod ko niec 1934 ro ku, a za koń cze -
nie ca ło ści pla no wa no na maj 1941 ro ku. Po sta -
no wio no po sze rzyć i po głę bić tor wod ny, a tak że
zmo der ni zo wać ist nie ją ce już czę ścio wo ślu zy
oraz mo sty. W tym cza sie prak tycz nie wy ko na no nie mal że wszyst kie pra ce zwią za ne z re ali za cją to ru
wod ne go (ko pa nie ro wów, sy pa nie wa łów, bu do wa na brze ży), a tak że roz po czę to lub kon ty nu owa -

RRyyss.. 55..7755.. Bu do wa ślu zy Hünxe na Lip pe -Se ite ka nal
(Nad re nia Pół noc na -West fa lia) przez fir mę Phi lipp Hol zmann (1927 r.)

RRyyss.. 55..7766.. Wzno sze nie bu dow li hy dro tech nicz nej 
na Do rt mund -Ems Ka nal (Nad re nia Pół noc na -West fa lia, 
Dol na Sak so nia) przez fir mę Phi lipp Hol zmann (1932 r.)

2 Fir ma Phi lipp Hol zmann wy bu do wa ła mię dzy in ny mi w 1908 ro ku słyn ną za po rę wod ną Eder see w He sji, na to miast fir ma Dyc ker hoff & Wid mann uczest ni czy ła we wzno sze niu Ha li Stu le cia (Ha li Lu do wej) we Wro cła wiu
(la ta 1911/13) – obiek tu wpi sa ne go obec nie na li stę świa to we go dzie dzic twa UNE SCO.
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no re ali za cję wszyst kich po zo sta łych 9 śluz. Wy buch II woj ny świa to wej spra wił, że pra ce od 1940 ro -
ku po cząt ko wo ogra ni czo no, a osta tecz nie wstrzy ma no w 1942 ro ku. Wszyst kie si ły i środ ki III Rze sza
kie ro wa ła wów czas na in ne, stra te gicz ne dla niej za da nia – mię dzy in ny mi bu do wę nie da le kie go Wil -
cze go Szań ca (niem. Wol fs schan ze), kwa te ry głów nej Adol fa Hi tle ra w Gier ło ży (niem. Görlitz) oraz
kwa te ry Na czel ne go Do wódz twa Wojsk Lą do wych (OHK) w po bli skich Ma mer kach (niem. Mau er -
wald). Jak by te go by ło ma ło, pod ko niec 1944 ro ku wy sa dzo no ka na ło we mo sty (w oba wie
przed prze wi dy wa ną ra dziec ką ofen sy wą), a po 1945 ro ku ka nał na trwa łe prze dzie li ła pań stwo wa
gra ni ca.

Pod su mo wu jąc ten frag ment hi sto rii: II woj na świa to wa (oraz jej geo po li tycz ne re per ku sje) zni we -
czy ła osta tecz nie szan se do koń cze nia bu do wy Ma su ri scher Ka nal. Za rów no Ka nał Ma zur ski (po pol -
skiej), jak i Ka nał Ma zur skij (po ro syj skiej stro nie gra ni cy) – ni gdy nie zo sta ły ukoń czo ne.

Pró bu jąc opi sać współ cze sny Ka nał Ma zur ski w spo sób jak naj bar dziej syn te tycz ny, na le ży po wie -
dzieć, że: li czył on 50,40 km dłu go ści (z cze go 29,97 km to od ci nek pół noc ny, le żą cy po stro nie ro syj -
skiej, a 20,43 km to od ci nek po łu dnio wy, znaj du ją cy się po stro nie pol skiej gra ni cy – w tym 3,45 km
to na tu ral ny od ci nek je zio ra Ry dzów ka); miał do po ko na nia 111,4 m róż ni cy po zio mu wód (a do mo -
rza 116,5 m); roz po czy nał się w je zio rze Mam ry (opo dal miej sco wo ści Przy stań i Ma mer ki), a koń czył
na Ły nie (w miej sco wo ści Al len burg – obec nie Druż ba), choć Niem cy li czy li ki lo me traż od Ły ny w gó -
rę szla ku; ro bo ty ziem ne zwią za ne z to rem wod nym i bu dow la mi to wa rzy szą cy mi zo sta ły ukoń czo ne
w oko ło 90%, na to miast ro bo ty bu dow la ne zwią za ne ze wzno sze niem śluz zo sta ły wy ko na ne w oko -
ło 70% (łącz nie śluz by ło 10, z te go 5 znaj du je się obec nie po ro syj skiej, a 5 po pol skiej stro nie gra ni -
cy, w tym za le d wie jed na, „pol ska” ślu za o na zwie Pia ski/Gu ja/ zo sta ła ukoń czo na w ca ło ści!); pla ny
bu do wy ka na łu two rzo no jesz cze w XIX wie ku, ofi cjal ną de cy zję pod ję to w 1908 ro ku, a sa mą bu do -
wę re ali zo wa no w trzech eta pach, to jest w la tach 1911-1914, 1919-1922/24 oraz 1934-1942. 

Współ rzęd ne geo gra ficz ne punk tu po cząt ko we go ka na łu (wy pływ z je zio ra Mam ry opo dal miej -
sco wo ści Przy stań) to: 54º 11’ 28” sze ro ko ści pół noc nej NN i 21º 39’ 08” dłu go ści wschod niej EE, na to -
miast punk tu koń co we go ka na łu (uj ście do Ły ny w miej sco wo ści Druż ba) to: 54º 30’ 05” NN
i 21º 11’ 43” EE. 

Dru ga wo ja świa to wa spra wi ła, że jesz cze jed nym punk tem cha rak te ry stycz nym („krań co wym”)
jest prze cię cie z gra ni cą pol sko -ro syj ską, to jest 54º 19’ 16” NN i 21º 28’ 36” EE.

„„SSRROO  KKOOWW  SSKKIIEE””  SSRROO  KKOO  WWOO  –– ZZ BBII  SSMMAARRCC  KKIIEEMM  WW TTLLEE  

Więk szość pol skie go od cin ka Ka na łu Ma zur skie go (w tym 4 ślu zy) le ży na te re nie gmi ny Sro ko wo,
w obec nym po wie cie Kę trzyń skim. Tak wła śnie na zwa no ma zur ską miej sco wość DDrryy  ffoorrtt (niem.
DDrreenngg  ffuurrtthh) w 1950 ro ku dla uczcze nia SSttaa  nnii  ssłłaa  wwaa  SSrroo  kkooww  sskkiiee  ggoo, au to ra Dróg że glow nych w Pru -
siech Wschod nich oraz prze wod ni czą ce go Ko mi sji Usta la nia Nazw Miej sco wo ści (i Obiek tów Fi zjo gra -

RRyyss.. 55..7777.. Ka nał Ma zur ski w bu do wie (wraz z za kre ślo ny mi miej sca mi bu do wa nych śluz: Al len burg I i II oraz 
Gross Al len dorf) na ma pie z 1942 r.
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ficz nych), tuż po je go śmier ci. Tak przy naj mniej
brzmi ofi cjal na wer sja, mię dzy in ny mi sa mej
„za in te re so wa nej” gmi ny Sro ko wo.

W rze czy wi sto ści Sro ko wo otrzy ma ło swo ją
obec ną na zwę już w li sto pa dzie 1946 ro ku 

(M. P. z 1946 r. Nr 142, poz. 262), a więc z ca łą pew no ścią nie dla upa mięt nie nia śmier ci S. Sro kow -
skie go (!), co wca le nie wy klu cza in ten cji do ce nie nia za sług Sta ni sła wa Sro kow skie go ze stro ny (kie -
ro wa nej przez nie go) Ko mi sji... 

Zbie giem oko licz no ści, kil ka rze czy łą czy za chod nio ma zur ską Ostró dę z pół noc no ma zur skim Sro -
ko wem. Obie miej sco wo ści (co nie dla wszyst kich jest oczy wi ste) le żą na Ma zu rach. Przy Ostró dzie
za czy nał się Ka nał Obe rlandz ki (Ostródz ko -El blą ski), opo dal Sro ko wa (Dry for tu) za czy nał się Ka nał
Ma zur ski. Tu i tam bu do wa no też ka na ło we ślu zy. Cha rak te ry stycz nym, wspól nym wy róż ni kiem tych
miej sco wo ści by ły i na dal są tzw. wie że Bi smarc ka (niem. Bi smarcktürm). 

Wie że ta kie by ły bu do wa ne w la tach 1869-1934, głów nie na te re nie ziem pru skich i nie miec kich, ale
też na te re nie ca łe go świa ta (od Chi le, przez Pa puę -No wą Gwi neę, po Ka me run), gdzie znaj do wa ły się

ko lo nie lub dia spo ry nie miec kie – dla uczcze -
nia pa mię ci „że la zne go” kanc le rza Rze szy
(w dniu uro dzin, a póź niej rów nież śmier ci Bi -
smarc ka, na szczy tach wież miał być pa lo ny
ogień). Łącz nie wznie sio no oko ło 240 te go ty -
pu bu dow li. Wie że ostródz ka i sro kow ska to
nie mal że ró wie śnicz ki, któ rych bu do wę roz -
po czę to w 1901, a uro czy ście otwar to w 1902
ro ku (ostródz ka jest kil ka mie się cy star sza).

Za po znaj my się więc z opi sem Sta ni sła wa
Sro kow skie go, swo iste go „pa tro na” Gmi ny
Sro ko wo, au to ra Dróg że glow nych w Pru -
siech Wschod nich3: 

„Naj ka pi tal niej sze na to miast wschod nio -
-pru skie za da nie lo kal ne, ja kiem jest bu do wa
kkaa  nnaa  łłuu  MMaa  zzuurr  sskkiiee  ggoo, nie ru szy ło zgo ła z miej -
ca w okre sie po wo jen nym, mi mo iż już

przed dzie się ciu la ty (do 1918 r. – przyp. C. W.) wy ko na no bar dzo po waż ną część do ty czą cych ro bót. 
Mar nie ją one i roz pa da ją się zno wu głów nie dla do go dze nia po li ty ce nie miec kiej, prze zna cza ją -

cej upar cie Pru som Wschod nim sta rą mi sję pla ców ki po li tycz no -eko no micz nej, eks pan du ją cej na eu -
ro pej ski Wschód... Pru sy Wschod nie dwo ma szla ka mi wod ne mi zwią za ły by się z są sied nią Pol ską,
a sfe rom de cy du ją cym w po li ty ce nie miec kiej cho dzi o to, aby by ły od niej jak naj da lej, i aby cią gle
ży ły złu dze niem, iż kie dyś wró cą jesz cze sto sun ki przed wo jen ne, a za tem z jed nej stro ny po płat ny
han del zbo żem ro syj skim i drze wem, z dru giej zaś to wszyst ko, co na wscho dzie oba li ła woj na (I woj -
na świa to wa – przyp. C. W.)” (...) 

„Znaj du ją cy się w bu do wie kkaa  nnaałł  MMaa  zzuurr  sskkii  (Ma su ri scher Ka nal), łą czą cy „Ma zur skie dro gi wod ne
(Ma su ri sche Was ser stras se)” z sys te mem Pre go ły, a tem sa mem tak że z sie cią ka na ło wo -rzecz ną pół -
noc nej czę ści kra ju, za czy na się w po bli żu wsi Przy sta nie (Pri sta nien) u pół noc nej kra wę dzi je zio ra
Mam ry (Mau er see), prze ci na nie du że są sied nie je zio ro (Reh sau er see; Ry dzów ka – przyp. C. W.), le -

RRyyss.. 55..7788.. Dry fort (Sro ko wo) i Ka nał Ma zur ski na ma pie 
Okrę gu Ma zur skie go z 1946 r. Wy daw nic twa In sty tu tu 
Za chod nie go, wraz z prze ci na ją cą ka nał gra ni cą pań stwo wą 
(uwa ga: po czą tek ka na łu wy kre ślo ny zbyt na pół noc 
– po wi nien zna leźć się po ni żej miej sco wo ści Przy stań)

RRyyss.. 55..7799. Frag ment roz po rzą dze nia Mi ni strów: 
Ad mi ni stra cji Pu blicz nej i Ziem Od zy ska nych, 
z dnia 12 li sto pa da 1946 r.

RRyyss.. 55..8800--8811..  Sio strza ne Wie że Bi smarc ka: nad Je zio rem Drwęc kim w Ostró dzie
oraz na Dia blej Gó rze w Sro ko wie

3 S. Sro kow ski: Dro gi że glow ne w Pru siech Wschod nich... Op. cit., s. 2 oraz 12-14.
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żą ce na po zio mie 82 m, i po pra wie ide al nie pro stym prze bie gu w kie run ku pół noc no -za chod nim, za -
ta cza jąc w swej ostat niej czę ści lek ki łuk, ucho dzi po ni żej Al len bur ga (ros. Druż ba, w ob wo dzie ka li -
nin gradz kim – przyp. C. W.) do Ły ny (Al le). Dłu gość je go wy no si 51’5 km, a spa dek 111 m, do któ re go
po ko na nia, po za ślu zą wy rów naw czą przy uj ściu, ma słu żyć 9 śluz in nych o dłu go ści 45 m, sze ro ko -
ści 75 m i głę bo ko ści 25 m. Moż li wem jest tak że mi ja nie się stat ków, jak nie mniej prze wi dzia ne są
miej sca na zi mo wy ich po stój. Wo dę otrzy mać ma ka nał w dro dze na tu ral ne go spad ku z je zio ra Mam -
ry, le żą ce go w wy so ko ści 116*4 m nad poz. mo rza.

Ta wiel ka róż ni ca po zio mów przy po cząt ku i przy koń cu ka na łu spra wia, że śred ni je go spa dek
bar dzo du ży, bo wy no szą cy prze szło 2 m na 1 ki lo me trze, da je moż ność uzy ska nia znacz nych sił wod -
nych. Prof. O. In t ze (Ot to, in ży nier, pro jek tant tam i za pór wod nych i wy kła dow ca w Aachen 
– przyp. C. W.) ob li czył, że roz cho dzić się tu mo że o si łę 12.000 ko ni, gdy zno wu dzie ło Sym phe ra (Die
Was ser wirt schaft Deutsch lands und ih re neu en Au fga ben. Ber lin 1921 – przyp. C. W.) usta la, iż przy 24-
go dzin nej czyn no ści od po wied nich urzą dzeń i przy od pro wa dza niu ka na łem z je zior Ma zur skich 6 m3

na se kun dę uzy skać się jest w sta nie 7.000 ko ni.
Owa kwe stja wo dy, prze le wa ją cej się ka na łem Ma zur skim do Ły ny i Pre go ły, przez dłuż szy czas wy -

wo ły wa ła jed nak nie po kój za in te re so wa nych tą spra wą rol ni ków wschod nio -pru skich, któ rzy ba li się
zbyt nie go na wod nie nia łąk nad Ły ną, Pre go łą i Dej mą, gdy zno wu ci, któ rzy gra ni czy li z je zio ra mi Ma -
zur skie mi par li do jak naj spiesz niej sze go za czę cia ro bot ka na ło wych, twier dząc, że je zio ra ma ją za wy -
so kie sta ny. W re zul ta cie po prze szło pół wie ku trwa ją cych dys ku sjach i naj roz ma it szych pro jek tach
po go dzo no obie stro ny usta wą o bu do wie ka na łu z ma ja 1908 ro ku, któ ra za rów no prze wi du je bu do -
wę ar ter ji że glow nej jak i na przy je zior nym ob sza rze pro jek tu je za ło że nie zbior ni ków (Stau bec ken),
gdzie by wo da w bo ga tych w desz cze la tach mo gła być za trzy my wa na, a w ubo gich je zio rom do pro wa -
dza na (...)

Na po łu dniu, gdzie wo dy je zior od pro wa dza rze ka Pis sek (Pi sa) na pew ne re gu lo wa nie ich sta -
nu po zwa la ta ma, wznie sio na w ro ku 1909 przy kkaa  nnaa  llee  JJee  gglliińń  sskkiimm (Je glin ner Ka nał), na po łno cy
zaś tę funk cję speł nia ją prze pu sty młyń skie na Wę go ra pie pod Wę go bor kiem (An ger burg; Wę go -
rze wo – przyp. C. W.). Że jed nak przy sil nych ule wach lub w okre sie top nie nia śnie gów je zio ra
otrzy mu ją do 100 m3 na se kun dę wo dy, Pis sek zaś z Wę go ra pą są w sta nie wy pro wa dzić naj wy -
żej 62 m3, prze to owe urzą dze nia już z te go po wo du tra cą zu peł nie swą war tość. W su chych la -
tach przy pływ do je zior zni ka zno wu cał ko wi cie dzię ki wzmo żo ne mu pa ro wa niu wiel kich
prze strze ni wod nych, przy czem wy twa rza ją ce się wte dy ni skie sta ny wod są mo że jesz cze szko dliw -
sze niż wy so kie. Tym kło po tom nie jest też w moż no ści za ra dzić wy pro sto wa nie i po głę bie nie ko -
ry ta rze ki Pis sek, bo wpraw dzie w mo krych la tach mo gło by tę dy od pły nąć wie le wo dy, ale za to
w su chych kon se kwen cje po głę bie nia ko ry ta by ły by fa tal ne. Je dy nem wyj ściem z sy tu acji jest prze -
to two rze nie re zer wo wych ba se nów (Stau bec ken), do cze go wa run ki geo gra ficz ne oko li cy zu peł -
nie się na da ją (...)

Za tem po wy ko na niu wszyst kich ro bót moż na roz po rzą dzać tu zbior ni ka mi o po jem no ści 124 mil -
jo nów m3, któ re w pew nych okre sach by ły by na peł nia ne, w in nych zaś wy proż nia ne. Ta kie urzą dze -
nie, łącz nie z ta ma mi przy ka na le Je gliń skim i prze pu sta mi młyń skie mi w Wę go bor ku, po zwo li ło by
na ła twe utrzy ma nie sta nu wód naj po myśl niej sze go dla miej sco wych sto sun ków (...)

KKaa  nnaałł  MMaa  zzuurr  sskkii ja ko ar ter ja ko mu ni ka cyj na, po je go ukoń cze niu zwią za ny u pół noc ne go
koń ca je zio ra Mam ry z sys te mem wod nych dróg Ma zur skich, two rzył by waż ne ogni wo w jed -
no li tym szla ku wod nym mię dzy Kró lew cem a Jańs bor giem (Jańs bork, Pisz – przyp. C. W.). Ca -
ła ta dro ga mia ła by wte dy oko ło 250 km dłu go ści, w czem zno wu na je zio ra Ma zur skie
i po łą cze nia mię dzy je zior ne wy pa da ło by oko ło 88 km, bo ty le wy no si od le głość mię dzy Wę go -
bor kiem (An ger burg) a Jańs bor giem (Jo han nis burg), li cząc w to na tu ral ne i sztucz ne po łą cze -
nia że glow ne. 

Ka nał Ma zur ski stał by się wów czas szla kiem wod nym, któ ry kie dyś mu siał by być zwią za ny z Na -
rwią i Wi słą. I ta zda je się oko licz ność wpły nę ła de cy du ją co na sa mo ist nie nie dzie ła. Bo oto po wy -
rzu ce niu wie lu mil jo nów ma rek na bu do wę za trzy ma no ją przed 14 la ty i nie ma wca le pew no ści
czy zo sta nie ona zno wu pod ję ta (Wro go uspo so bio nem dla my śli dal szej bu do wy ka na łu, rze ko -
mo ze wzglę dów fi nan so wych, jest Mi ni ster stwo Ko mu ni ka cji Rze szy, na to miast za ukoń cze niem
ro bót oświad cza się Pań stwo wa Ra da Przy bocz na Dróg Wod nych Rze szy – Re ich swas ser stras sen -
be irat). 
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A prze cież skon stru owa no już 36 du żych prze pu stów wod nych, 24 prze wi dzia nych mo stów, czte -
ry mo sty ko le jo we, za po rę wod ną (Sper r tor) w jez. Mam ry, mo la w je zio rach Reh sau er (Ry dzów ka
– przyp. C. W.) i Mam ry oraz jed ną kom plet ną ślu zę okrę to wą (Al len burg I, obec nie Druż ba I
– przyp. C. W.). Nie ma łą część ro bot prze pro wa dzo no i przy 9 in nych, prócz te go wzno sząc licz ne bu -
dyn ki na po miesz cze nie lo ka li służ bo wych, a tak że na miesz ka nia dla urzęd ni ków i ro bot ni ków. Naj -
waż niej szą ato li oko licz no ścią jest to, że wy ko na no już cał ko wi cie 20 km ka na łu, a 10 czę ścio wo,
wy bie ra jąc przy tem z ko ry ta prze szło po ło wę wszel kiej usu nąć się ma ją cej zie mi, że na by to wszyst kie
po trzeb ne grun ta i że prze pro wa dzo no w ca ło ści wy własz cze nie.

Do pó ki nie bę dzie ka na łu Ma zur skie go, tak dłu go tzw. ddrroo  ggii  wwoodd  nnee  MMaa  zzuurr  sskkiiee nie po się dą na leż -
ne go im zna cze nia, lecz bę dą two rzy ły ode rwa ną od ca ło ści i naj mniej waż ną lo kal ną ar ter ję ko mu -
ni ka cyj ną po łu dnio wo -wschod niej czę ści kra ju, tem bar dziej, że rze ka Wę go ra pa, wy pły wa ją ca z jez.
Mam ry i łą czą ca w spo sób na tu ral ny ba sen je zior ny z do rze czem Pre go ły, ja ko dro ga wod na jest bez
zna cze nia”.

00,,112255  TTYY  SSIIĘĘ  CCYY  MMIILL  „„PPOODD  MMOORR  SSKKIIEEJJ””  ŻŻEE  GGLLUU  GGII

Ka nał Ma zur ski (w tym przede wszyst kim je go ślu zy) był pro jek to wa ny pod ką tem pły wa nia po nim ło -
dzi (ba rek) to wa ro wych ty pu FFii  nnooww  (niem. Fi now mass Kah ne), cha rak te ry stycz nych dla dzi siej sze go Ka -

na łu Od ra -Ha we la. Ta śród lą do wa dro ga wod na
le ży na te re nie Bran den bur gii, a więc na ob sza rze
Prus, łą cząc m.in. Od rę z Mo rzem Pół noc nym, no
i oczy wi ście ze sto li cą pań stwa, Ber li nem. 

Obec nie Ka nał Od ra -Ha we la jest czę ścią
tzw. Mię dzy na ro do wej Dro gi Wod nej E70, idą -
cej od ho len der skie go Rot ter da mu i bel gij skiej
An twer pii, przez pół noc ne i środ ko we Niem cy,
Od rę, War tę, No teć, Wi słę, No gat do Za le wu
Wi śla ne go i ro syj skie go Ka li nin gra du, a osta -
tecz nie do Za le wu Ku roń skie go, Nie mna i li -
tew skiej Kłaj pe dy – czy li w czę ści wie dzie
wschod nio pru ski mi dro ga mi wod ny mi.

Ten spe cjal nie za pro jek to wa ny w 1845 ro ku dla Ka na łu Fi now sta tek, słu żył przez wie le lat ja ko
punkt od nie sie nia i znor ma li zo wa na jed nost ka do pro jek to wa nia nie miec kich śluz i ka na łów. Kil ka -

dzie siąt lat póź niej po ja wi ła się jesz cze dru ga, „więk sza”
wer sja stat ku, tzw. typ GGrroossss  --FFii  nnooww. 

RRyyss.. 55..8822--8833.. Po ler cu mow ni czy przy po dej ściu do ślu zy Al len burg II (ros. Druż ba II) oraz 
wa ły ka na ło we przy ślu zie Gross Al len dorf (ros. Ko stro mi no)

RRyyss.. 55..8844.. Prze bieg Mię dzy na ro do wej Dro gi Wod nej E70 
(Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Po mor skie go)

RRyyss.. 55..8855.. Re kon struk cja ło dzi ty pu Fi now z oko ło 1880 r. 
(au tor: Mi cha el Sohn)



169

By ły to bar ki bu do wa ne w Niem czech, a w okre sie mię dzy wo jen nym XX wie ku tak że w Pol sce, o kon -
struk cji ze sta li lub drew na (Gross -Fi now by ły za wsze że la zne). W Pol sce na zy wa no je po wszech nie „fi nów -
ka mi” lub „ka na łów ka mi” i by ły one bar dzo po pu lar ne w na szym kra ju jesz cze po II woj nie świa to wej.

Na le ży do mnie my wać, że Ka nał Ma zur ski był pro jek to wa ny dla stat ków i ba rek słu żą cych prze wo -
że niu ła dun ków o łącz nej ma sie zbli żo nej do 300 ton. To sto sun ko wo du żo, bio rąc cho ciaż by
pod uwa gę fakt, że Ka nał Obe rlandz ki (z po wo du nie wiel kich śluz i ma łe go to na żu wóz ków na po chyl -
niach) ogra ni czał ła dow ność jed no stek pły wa ją cych do oko ło 60 ton.

-------

Źró dło: opra co wa nie wła sne

Jed nak wy łącz nie ja ko le gen dę na le ży trak to wać in for ma cję, ja ko by Ka nał Ma zur ski miał za za -
da nie trans por to wać (oczy wi ście na wod nie) z da la od mo rza, w cza sie II woj ny świa to wej, ło dzie
pod wod ne Krieg sma ri ne. Niech ta le gen da da lej jed nak się utrwa la, bo do da je to jesz cze te mu ka na -
ło wi swo iste go, ta jem ni cze go uro ku...

Na mar gi ne sie na le ży jed nak wziąć pod uwa gę cho ciaż by na stę pu ją ce wąt pli wo ści. Jak, skąd,
a przede wszyst kim do kąd i w ja kim ce lu mia ły by pły wać ło dzie pod wod ne? Do da le kie go Wę go rze -
wa i Gi życ ka? Mo że do ja kiejś pla no wa nej, taj nej ba zy re mon to wej na Ma zu rach (po noć w Mau er -
wald, czy li Ma mer kach) ale za tem pły nąc bez moż li wo ści za nu rze nia się, na wi do ku se tek przy god nych
ga piów? Czy ktoś ry zy ko wał by wpły nię cie na ta kie „głę bo ko” śród lą do we wo dy mor skie go okrę tu
wo jen ne go, któ re go uszko dze nie, znisz cze nie lub unie ru cho mie nie mógł by spo wo do wać rajd choć -
by jed ne go, sa mot ne go bom bow ca? Prze cież aby do pły nąć z Pi la wy (Bał tijsk) Ka na łem Kró le wiec kim,
na stęp nie Pre go łą, Ły ną i Ka na łem Ma zur skim do za le d wie po cząt ku szla ku Wiel kich Je zior Ma zur -
skich, a więc pół noc ne go krań ca je zio ra Mam ry (np. do Wę go rze wa) – po trze ba po ko na nia bli sko 230
ki lo me trów! To by ły by 2-3 do by (ka na ło wej, czy li w po rze dzien nej) że glu gi. No i naj waż niej sze: kwe -
stie tech nicz ne. Pa ra me try to ru wod ne go i ko mór śluz ka na ło wych mia ły ogra ni czać to naż jed no stek
pły wa ją cych do 250-300 ton, na to miast ich dłu gość i sze ro kość do od po wied nio 45,0 i 7,5 me tra,
a co naj waż niej sze: przy za nu rze niu nie prze kra cza ją cym 2,0-2,5 me tra! 

Tym cza sem bu do wę ka na łu po raz ostat ni wzno wio no w 1934 ro ku, a pra ce osta tecz nie wstrzy -
ma no w 1942 ro ku. Niem cy pro du ko wa li wów czas ło dzie pod wod ne ty pu IA (la ta 1934-1936, oce -

RRyyss..  55..8877--8888.. Łódź podwodna typu IIB oraz diorama z łodzią podwodną typu VIIC 
(autor: Pieter Beneken Kolmer)

RRyyss.. 55..8866.. Pla ny bar ki ty pu Fi now: 
sta lo wa, rok bu do wy 1930, ła dow ność 296 ton

TTaa  bbee  llaa 55..22..
Da ne tech nicz ne ba rek to wa ro wych ty pu Fi now

NNaa  zzwwaa  ttyy  ppuu FFii  nnooww  mmaassss GGrroossss  --FFii  nnooww  mmaassss

Dłu gość 40,20 m 41,00 m

Sze ro kość 4,60 m 5,10 m

Za nu rze nie (min/max) 0,30/1,50 m 0,40/2,00 m

Ła dow ność 170-240 t 270-320 t 
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anicz ne, 862 to ny wy por no ści na wod nej), oraz ty pu IIA do IID (la ta 1935-1941, 254-314 ton wy por -
no ści na wod nej, dłu gość 40,9-44,0 me tra, sze ro kość 4,1-4,9 me tra). Ta kie pa ra me try pa so wa ły by
wręcz mo de lo wo do wy mia rów ka na łu, jed nak te go ty pu u -bo oty wy klu cza ło za nu rze nie „na po -
wierzch ni”, to jest 3,8-4,0 me tra, co ozna cza, że ka nał był by o po ło wę za płyt ki!

Ko lej ne okrę ty pod wod ne to ło dzie ty pu VIIA do VIID (la ta 1936-1942, 626-1.083 ton wy por no -
ści na wod nej, dłu gość 64,5-77,6 me tra, sze ro kość 5,8-7,3 me tra, za nu rze nie 4,3-5,0 me tra) oraz ty -
pu IX do IXD (la ta 1938-1944), ty pu X (la ta 1939-1944) i ty pu XIV (la ta 1940-1944), wszyst kie
oce anicz ne, istot nie po wy żej 1 ty sią ca ton wy por no ści na wod nej. 

Cał kiem od ręb ny przy pa dek do ty czy przy brzeż ne go u -bo ota, zwa ne go Se ehund (pol. Fo ka), okre -
śla ne go rów nież sym bo lem XVIIB 5. Te mi nia tu ro we okrę ty pod wod ne (no men omen pro du ko wa ne
przede wszyst kim w stocz ni Schi chau nad rze ką El bląg) mia ły wy por ność za le d wie 14,9 to ny, przy dłu -
go ści 11,9 i sze ro ko ści 1,7 me tra, a co naj waż niej sze: za nu rze nie „na wod ne” wy no si ło nie speł na 1,3
me tra!

Ta ka wła śnie łódź (z za le d wie 2-oso bo wą za ło gą) rze czy wi ście mo gła by pły wać po pro jek to wa -
nym i bu do wa nym Ma su ri scher Ka nal, gdy by nie jed no drob ne „ale”: Se ehun dy za pro jek to wa no sto -
sun ko wo póź no i za czę to je pro du ko wać do pie ro w 1944 ro ku... 

Bu do wa Ka na łu Ma zur skie go
nie zo sta ła za tem wzno wio na
w la tach 30. XX wie ku z my ślą
o ko rzy sta niu z nie go przez u -bo -
oty, po dob nie jak nie dla ło dzi
pod wod nych (w tym sa mym
okre sie) roz po czę to bu do wę KKaa  --
nnaa  łłuu  GGllii  wwiicc  kkiiee  ggoo, łą czą ce go ko -
pal nie Gór ne go Ślą ska z Od rą,
a któ ry za stą pił le ci wy KKaa  nnaałł
KKłłoodd  nniicc  kkii. Bu do wa tych dróg
wod nych wpi sy wa ła się bo wiem
w sze ro ki plan ro bót pu blicz -

nych, ma ją cych na ce lu roz wój spo łecz no -go spo dar czy III Rze szy. Jed nak sko ja rze nia z woj sko wo ścią,
w tym okrę ta mi, nie odmien nie ro dzą się na wi dok śluz przy po mi na ją cych bun kry kwa te ry Hi tle ra w po -
bli skiej Gier ło ży (niem. Görlitz – Wol fschan ze), a zwłasz cza ma to miej sce w przy pad ku OObbee  rrsscchhlleeuu  ssee  FFüürrssttee  --
nnaauu (ślu zy Le śnie wo Gór ne) – z na zi stow ską ga pą. 

Za uwa żyć na le ży, że nie la -
da wy zwa niem (je śli w ogó le
wy ko nal nym) by ło by do dat ko -
wo zmiesz cze nie się ów cze snej
ło dzi pod wod nej (ze swo im wy -
smu kłym kio skiem pe ry sko po -
wym) w za mknię tym od gó ry
prze świ cie wrót be to no wej ślu -
zy. 

Gdy by jed nak wów czas do -
szło do uru cho mie nia i od da nia
do użyt ku Ka na łu Ma zur skie go,
mógł by on wy glą dać tak, jak
na za miesz czo nych da lej fo to gra -
fiach.

RRyyss.. 55..8899--9900.. Ha la mon ta żo wa oraz flo tyl la Se ehun dów

RRyyss.. 55..9911.. Ru iny Obe rschleu se Fürste nau
na Ma su ri scher Ka nal
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Sko ro mo wa o stat kach ty pu Fi now, nie spo sób po mi nąć
w tym miej scu „per ły” sztu ki hy dro tech nicz nej po cząt -
ków XX wie ku – PPoodd  nnoo  śśnnii  NNiiee  ddeerr  ffii  nnooww, tym bar dziej że nie tyl -
ko na rzu ca ją się po rów na nia do wschod nio pru skich po chyl ni
ka na ło wych, ale też i z po wo du na ro dzin ko lej nej „per ły” sztu -
ki hy dro tech nicz nej, tym ra zem z po cząt ków XXI wie ku.

Pod no śnia to ina czej ślu za win do wa, po zwa la ją ca pod no -
sić i opusz czać jed nost ki pły wa ją ce – nie jak na po chyl niach
(przy kła do wo Ka na łu Obe rlandz kie go): „uko śnie”, ale bez po -
śred nio „w pio nie”, w spe cjal nych, wy peł nio nych wo dą 
wan nach. Pod no śnia Nie de fi now zo sta ła wy bu do wa na w la -
tach 1927-1934 i po zwa la ona po ko nać róż ni cę 36 me trów
po zio mu wód. 

Pa ra me try tech nicz ne pod no śni umoż li wia ją że glu gę
na tym od cin ku nie tyl ko jed nost kom pły wa ją cym ty pu Fi now
i Gross -Fi now, ale stat kom jesz cze od nich więk szym, na wet
o ła dow no ści do 600 ton (67 m dłu go ści i 8 m sze ro ko ści). 

Jed nak co raz więk sze 
ga ba ry ty no wo bu do wa -
nych jed no stek pły wa ją -
cych oraz ro sną cy ruch
to wa ro wy i pa sa żer ski na tej
dro dze wod nej wy mu sił de -

cy zję o bu do wie no wej pod no śni, obok do tych cza so wej, z my ślą
o dal szym, rów no le głym funk cjo no wa niu dwóch pod no śni. Ta no -
wa bę dzie pa ra me tra mi „więk sza” od star szej sio stry o oko ło 30-
40%, m.in. bę dą mo gły nią pły wać stat ki o dłu go ści po nad 100 m
i sze ro ko ści 11 m.

Pra ce bu dow la ne roz po -
czę ły się la tem 2008 ro ku,
we dług pla nów za koń cze nie
in we sty cji i uru cho mie nie
no wej pod no śni ma na stą -
pić w 2014 ro ku.

RRyyss.. 55..9922--9933..  
Współ cze sny wi dok 

bar ki ty pu Fi now

RRyyss.. 55..9966.. Bar ki i stat ki pa sa żer skie prze cho dzą ce 
przez Pod no śnię Nie der fi now

RRyyss.. 55..9977--9988..
Sta ra i no wa (wi zu ali za cja) 
Pod no śnia Nie der fi now

RRyyss.. 55..9944--9955.. Pod no śnia Nie der fi now
w bu do wie oraz w trak cie eks plo ata cji
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SSZZLLAA  KKIIEEMM  ZZAAMM  KKÓÓWW  KKAA  NNAA  ŁŁOO  WWYYCCHH  –– PPEE  RREE  GGRRYY  NNAA  CCJJEE  RROO  SSYYJJ  SSKKIIEE

Pier wot ne zna cze nie sło wa okre śla ją ce go ślu zę to „za mek” („blo ka da”). W ję zy ku an giel skim ślu -
za to wręcz sy no nim sło wa „za mek”, czy li „lock”. Ka nał Ma zur ski jest mo de lo wym te go przy kła dem,
więk szość śluz (choć be to no we) mo że ro dzić sko ja rze nia z zam kiem, for ty fi ka cją, a na wet śre dnio -
wiecz ną twier dzą...

Źró dło: opra co wa nie wła sne

Je śli znaj dzie my się obec nie po ro syj skiej stro nie gra ni cy, to „ro syj skie” ślu zy moż na zwie dzić (ja dąc
sa mo cho dem) w cią gu oko ło 3-4 go dzin. W prak ty ce nie spo ty ka się tam „ży wej du szy”... Ślu zy są do na -
szej wy łącz nej dys po zy cji... Je śli już ko goś się na po tka i spy ta się o ślu zy, o ka nał – to mo że co dzie sią ty
za py ta ny wska że cel po dró ży (a naj czę ściej bę dzie to oso ba miesz ka ją ca w sa mym są siedz twie). Cza sem
jed nak cięż ko jest spo tkać ja kich kol wiek lu dzi, gdyż oko licz ne wio ski są czę ścio wo opu sto sza łe...

Szlak ko ry ta ka na łu to ist ny su rvi val... Gdzie nie gdzie moż na do strzec ta flę wo dy, w więk szo ści tor
wod ny za ro śnię ty jest gę stwi ną trzcin i krze wów, czę sto po przecz nie prze gro dzo ny też jest po wa lo ny -
mi drze wa mi. Przez więk szość śluz są czy się prąd, bądź struż ka nie wiel kie go cie ku wod ne go, któ ra
przy bie ra na ich dol nych sta no wi skach. Choć ka na łem nie prze pły nę ła żad na jed nost ka, przy po dej -
ściach do śluz moż na na po tkać wbe to no wa ne w ziem ne na sy py że la zne pa cho ły cu mow ni cze. Wszyst -
kie ślu zy po stro nie ro syj skiej by ły swe go cza su nie mal że na ukoń cze niu. Dwie pierw sze z nich
(w Al len bur gu) nie po sia da ły ste ró wek, za pew ne ze wzglę du na sto sun ko wo ma ły spa dek po zio mu
wód i in ną kon struk cję wrót.

Współ rzęd ne geo gra ficz ne ślu zy AAll  lleenn  bbuurrgg II (Druż ba I) to: 54º 29’ 38” NN i 21º 11’ 48” EE. W no men -
kla tu rze nie miec kiej by ła to pierw sza ślu za ka na ło wa (dzie sią ta od stro ny je zio ra Mam ry), po cząt ku -
ją ca ca ły ka nał. Jest to miej sce, gdzie naj ła twiej tra fić i do je chać, bo wiem po ło żo na jest w sa mej
miej sco wo ści o na zwie Druż ba, tuż przy dro dze, peł niąc jed no cze śnie ro lę mo stu dro go we go. Kon -
struk cja w za sa dzie iden tycz na co na stęp na ślu za (Druż ba II). Na dol nym sta no wi sku znaj du je się

TTaa  bbee  llaa 55..33..  Wy kaz śluz Ka na łu Ma zur skie go po ro syj skiej stro nie gra ni cy

NNAA  ZZWWAA  OOBBIIEEKK  TTUU Ka na ło wy
ki lo me traż

Dłu gość 
od cin ka (km)

Rzęd ne 
wo dy gór nej

Spa dek wód 
(m)

Sto pień 
re ali za cji (%)

Schleu se AAll  lleenn  bbuurrgg II (ros. DDrruużż  bbaa  II)
(Mündungs schleu se – Ślu za wy lo to wa) 1,2 1,0 12,0 6,9 90

Schleu se AAll  lleenn  bbuurrgg IIII (ros. DDrruużż  bbaa  IIII)
/Bahn ho fs schleu se – Ślu za przy dwor co wa/ 2,2 5,8 20,0 8,0 80

Schleu se GGrrooßß  AAll  lleenn  ddoorrff
(oko li ca opu sto sza ła – ros. na zwa 
od naj bliż szej miej sco wo ści: KKoo  ssttrroo  mmii  nnoo)

8,0 6,4 32,0 12,0 90

Schleu se WWiill  hheellmm  sshhooff (ros. MMaa  rrii  nnooww  kkaa) 14,4 5,4 39,5 7,5 85

Schleu se GGeeoo  rr  ggeenn  ffeell  ddee (ros. OOzziieerr  kkii) 19,8 12,5 55,0 15,5 95

RRyyss.. 55..9999--110011.. Wi dok ślu zy Al len burg I (Druż ba I)
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dwo je sta lo wych wrót, z tym że jed ne z nich są cał ko wi cie uchy lo ne. Ta ślu za to de fac to be to no wa
ko mo ra (choć z mo stem), po ko nu ją ca nie speł na 7-me tro wy spa dek wód. Tor wod ny przed gór nym
sta no wi skiem jest za ro śnię ty trzci ną, przez be to no wy próg prze le wa się nie wiel ki wo do spad. Dol ne
sta no wi sko i po dej ście do ślu zy to sze ro ki tor wod ny, któ ry kil ka set me trów da lej łą czy się z po bli ską
Ły ną (ros. Ła wą)...

Współ rzęd ne geo gra ficz ne ślu zy AAll  lleenn  bbuurrgg IIII (Druż ba II) to: 54º 29’ 17” NN i 21º 12’ 38” EE. To dru -
ga ślu za w ko lej no ści (dzie wią ta od stro ny je zio ra Mam ry). Na jej miej sce tra fić jest naj trud niej, choć
do sa mej miej sco wo ści do je chać moż na naj ła twiej... Bu dow li na le ży szu kać w od da lo nym od dro gi
gąsz czu le śnym. Pierw szą po mo cą w uka za niu wła ści we go kie run ku słu żą, ukry te wśród drzew, pa -
cho ły do cu mo wa nia... W po przek to ru wod ne go (obec nie to nie wiel ki stru my czek) wy jeż dżo no
bród, pro wa dzą cy w kie run ku (już nie ist nie ją ce go) dwor ca ko le jo we go. Ta ślu za to rów nież be to no -
wa ko mo ra, po ko nu ją ca 8 me trów róż ni cy po zio mu wód. Ce chą cha rak te ry stycz ną jest (ta kie sa mo
jak w Druż bie I), od mien ne od resz ty śluz, za my ka nie dol ne go sta no wi ska – mia no wi cie po dwój ne,
pio no we, sta lo we wro ta (współ cze śnie czę ścio wo uchy lo ne). Uwa gę zwra ca ją że la zne od cią gi wrót,
wy cho dzą ce z bocz nych otwo rów w be to no wych przy czół kach.

Współ rzęd ne geo gra ficz ne ślu zy GGrroossss  AAll  lleenn  ddoorrff (Ko -
stro mi no) to: 54º 28’ 23” NN i 21º 17’ 41” EE. To trze cia
ślu za w ko lej no ści (ósma od stro ny je zio ra Mam ry).
Tro chę trze ba się na tru dzić, aby do niej tra fić. Tra sa
pro wa dzi grun to wą dro gą, któ ra zresz tą na gle ury wa
się przy wy nio słej łą ce, bę dą cej po zo sta ło ścią po cał ko -
wi cie spa lo nej i zbu rzo nej wsi. Współ cze sna na zwa 
Ko stro mi no na wią zu je do in nej, od da lo nej o kil ka ki lo -
me trów wsi. Pie szo trze ba po ko nać (na wy czu cie, bo
oko li ca jest cał kiem bez lud na) oko ło 400-500 me trów
– po moc ny jest wi dok w od da li usy pa nych bar dzo wy -

RRyyss.. 55..110022--110044.. Wi dok ślu zy Al len burg II (Druż ba II)

RRyyss.. 55..110055--110077..  Wi dok ślu zy i po dej ścia do ślu zy Gross Al len dorf (Ko stro mi no)
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so ko wa łów ka na ło wych (wska zu ją cych kie ru nek to ru wod ne go) oraz nie wiel ka ście ży na pro wa dzą -
ca w kie run ku za ro śli (z sa mej „wsi” ślu za jest nie wi docz na).

Osta tecz nie oczom uka zu je się jak że od mien ny wi dok od wszyst kich in nych śluz Ka na łu Ma zur skie -
go. W pierw szej ko lej no ści za uwa ża my be to no we ob ra mo wa nia gór nej ste rów ki, co świad czy o tym,
że mu sia ła ona być swe go cza su cał ko wi cie prze szklo na. Po dru gie, znisz czo ny jest most pro wa dzą -
cy na dru gą stro nę ka na łu (na dru gi brzeg moż na do stać się wy łącz nie pie szo, po ko ro nie ślu zy). Ta
ślu za ro bi wra że nie swo im ogro mem, choć wy łącz nie sa ma ko mo ra, bo ażu ro wa kon struk cja ste rów -
ki przy da je jej w pierw szej chwi li „lek ko ści”, a prze cież róż ni ca wy so ko ści we wnątrz ko mo ry to kil ka -
na ście me trów... Dol ne sta no wi sko ślu zy nie jest ni czym za mknię te, ist nie je swo bod ny prze pływ wo dy.
Gór ne sta no wi sko i po dej ście do ślu zy to z ko lei po wa lo ne w po przek drze wa, ni czym po przej ściu
pa cy ficz ne go tsu na mi... Za pew ne jest to pru skie kró le stwo, od da ne w nie po dziel ne wła da nie bo -
brom...

Współ rzęd ne geo gra ficz ne ślu zy WWiill  hheellmm  sshhooff (Ma ri now ka) to: 54º 26’ 12” NN i 21º 21’ 52” EE. To
czwar ta ślu za w ko lej no ści (siód ma od stro ny je zio ra Mam ry). Na jej miej sce moż na w mia rę ła two
do je chać, peł ni bo wiem rów nież ro lę mo stu do po bli skiej wio ski.

Przy czół ki ślu zy ro bią du że wra że nie, przy wo dząc
na myśl bun kry i umoc nie nia wo jen ne – choć to do -
pie ro przed smak te go, co cze ka nas na ślu zie na stęp -
nej... Ślu za Ma ri now ka jest od ko lej nej po pro stu
o po ło wę mniej sza (7,5 me tra róż ni cy po zio mu
wód). Niż sze sta no wi sko jest cał ko wi cie otwar te, bo
po zba wio ne ja kich kol wiek wrót. 

Współ rzęd ne geo gra ficz ne ślu zy GGeeoo  rr  ggeenn  ffeell  ddee
(Ozier ki) to: 54º 23’ 53” NN i 21º 24’ 03” EE. To pią ta
ślu za w ko lej no ści (szó sta od stro ny je zio ra Mam ry). Moż na do niej naj ła twiej do trzeć, jest ona bo wiem
jed no cze śnie mo stem dro go wym do są sied niej wio ski. Dwie po tęż ne, be to no we ste rów ki z da le ka

RRyyss.. 55..110088--111100..  
Wi dok ślu zy Wil helm shof (Ma ri now ka)
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spra wia ją wra że nie bun krów hi tle row skie go Wil cze go Szań ca w Gier ło ży. Róż ni ca po zio mu wód (15,5
me tra) ro bi ol brzy mie wra że nie i miej sca mi wręcz prze stra sza (cho dząc po gór nej plat for mie, mi ja się
ni czym nie za bez pie czo ne cze lu ści szy bów i ko mór wlo to wych). Niż sze sta no wi sko jest za mknię te sta -
lo wą, pio no wą za sta wą, choć z ca łą pew no ścią nie do koń ca tak jest pod po wierzch nią wo dy,
przy nie wi docz nym dnie – o czym świad czy ruch wo dy, a przede wszyst kim obec ność w ko mo rze
ślu zy bo brów! Uwa gę przy ku wa cią gle sły szal ny szum wod nej ka ska dy – prze le wa ją cej się wo do spa -
dem z gór ne go sta no wi ska do be to no we go wnę trza ko mo ry ślu zo wej.

SSZZLLAA  KKIIEEMM  ZZAAMM  KKÓÓWW  KKAA  NNAA  ŁŁOO  WWYYCCHH  –– PPEE  RREE  GGRRYY  NNAA  CCJJEE  PPOOLL  SSKKIIEE

Po dob nie jak po ro syj skiej stro nie gra ni cy, „pol skie” ślu zy moż na zwie dzić (ja dąc sa mo cho dem)
w cią gu oko ło 3-4 go dzin. W prak ty ce rów nież i tu taj nie jest ła two o spo tka nie „ży wej du szy”... Wi -
do ki i od czu cia z ni mi zwią za ne są po dob ne, tak że i tu ślu zy (po za cał kiem ukoń czo ną i ofi cjal nie do -
zo ro wa ną ślu zą „Pia ski”) są do na szej wy łącz nej dys po zy cji...

Źró dło: opra co wa nie wła sne

Współ rzęd ne geo gra ficz ne ślu zy LLaann  ggeenn  ffeelldd (Dłu go po le) to: 54º 18’ 22” NN i 21º 29’ 41” EE. To szó -
sta ślu za w ko lej no ści (pią ta od stro ny je zio ra Mam ry). Moż na bez pro ble mo wo do trzeć nie mal że
do sa mej ślu zy, choć na le ży zje chać z głów nej dro gi w Ba jo rach Wiel kich. W pierw szej chwi li mo że
za sta na wiać, jak ślu zę mo gły po ko ny wać jed nost ki pły wa ją ce – sko ro w po przek to ru wod ne go znaj -
du je się żel be to no wa za po ra?!

RRyyss.. 55..111111--111144.. Wi dok ślu zy Geo r gen fel de (Ozier ki), oko ło 1939/1940 r. oraz współ cze śnie

TTaa  bbee  llaa 55..44..  Wy kaz śluz Ka na łu Ma zur skie go po pol skiej stro nie gra ni cy

NNAA  ZZWWAA  OOBBIIEEKK  TTUU Ka na ło wy
ki lo me traż

Dłu gość 
od cin ka (km)

Rzęd ne wo dy 
gór nej

Spa dek wód
(m)

Sto pień 
re ali za cji (%)

Schleu se LLaann  ggeenn  ffeelldd  (pol. Ślu za DDłłuu  ggoo  ppoo  llee) 32,3 3,5 60,8 5,8 20

Schleu se KKllee  iinn  BBaa  jjoohh  rreenn
(od 1938 do 1945 r. KKllee  iinn  bbllaann  kkeenn  ffeell  ddee, 
pol. Ślu za BBaa  jjoo  rryy  MMaa  łłee)

35,8 5,1 72,0 11,2 70

Schleu se SSaann  ddhhooff  
(pol. Ślu za PPiiaa  sskkii, po tocz nie „Gu ja”) 40,9 4,45 83,3 11,3 100

Unter schleu se FFüürrssttee  nnaauu
(pol. Ślu za LLee  śśnniiee  wwoo  DDooll  nnee) 45,35 0,7 99,5 16,2 15

Obe rschleu se FFüürrssttee  nnaauu  
(pol. Ślu za LLee  śśnniiee  wwoo  GGóórr  nnee) 46,05 4,35 116,5 17,0 40 
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Do pie ro po chwi li kon sta tu je my, że to miał być dol ny próg ślu zy, a ca łość ob ra mo wa nia ko mo ry
mia ła do pie ro być wy be to no wa na w gó rę! W mo men cie prze rwa nia bu do wy ka na łu, ślu za ta by ła

do pie ro w fa zie roz po czy na nia jej fak tycz nej re ali za cji. Ze wzglę du
na sto sun ko wo ni ską róż ni cę po zio mu wód, za pew ne jej kon struk -
cja mia ła być zbli żo na do śluz w Al len bur gu (bez ste rów ki i z pio -
no wy mi, po dwój ny mi wro ta mi). 

Współ rzęd ne geo gra ficz ne ślu zy KKllee  iinn  BBaa  jjoohh  rreenn (Ba jo ry Ma łe)
to: 54º 16’ 44” NN i 21º 31’ 23” EE. To siód ma ślu za w ko lej no ści
(czwar ta od stro ny je zio ra Mam ry). Jest to miej sce, gdzie chy ba naj -
trud niej do trzeć po pol skiej stro nie gra ni cy. Nie dość, że trze ba zje -

chać na po lny
dukt w Ba jo rach
Ma łych, to jesz cze
trze ba jej szu kać
w od le głym le sie,
idąc wcze śniej
przez po la. Jest to
chy ba naj bar dziej uro kli wa ślu za na Ka na le Ma zur -
skim. Z ze wnątrz bu dow la wy da je się być cał kiem

RRyyss.. 55..111155--111166..  Wi dok ślu zy Lan gen feld (Dłu go po le)

RRyyss.. 55..111177--111199..  
Wi dok ślu zy Kle in Ba joh ren (Ba jo ry Ma łe)

RRyyss.. 55..112200..  Prze łom rzecz no -ka na ło wy u po dej ścia 
do ślu zy Ba jo ry Ma łe
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ukoń czo na, a z dna wą wo zu wy da je się być nie do stęp na i wręcz mo nu men tal na. Ob le wa ją z obu
stron ciek wod ny, tak więc fak tycz nie jest to „za mek” na wy spie. W mo men cie od da nia do użyt ku ka -

na łu, nie mal że ca ły wą wóz był by
za la ny wo dą, a tak sztucz ne ścia ny
te go wą wo zu wy da ją się być na tu -
ral ne, a gór ny bieg cie ku wod ne go
spra wia wra że nie gór skie go prze -
ło mu rze ki.

Współ rzęd ne geo gra ficz ne ślu -
zy SSaann  ddhhooff (Pia ski) to: 54º 15’ 07”
NN i 21º 34’ 42” EE. To ósma ślu za
w ko lej no ści (trze cia od stro ny je -
zio ra Mam ry).

Na jej miej sce ła two do trzeć,
po nie waż bu dow la peł ni jed no -
cze śnie ro lę mo stu dro go we go.
Jest to je dy na ślu za na ka na le

ukoń czo na w ca ło ści! Po sia da po dwój ne, sta lo we wro ta kwa dra to we na sta no wi sku gór nym oraz po -
je dyn czą, pio no wą za sta wę sta lo wą na sta no wi sku dol nym. Te go wła śnie ty pu bu dow la (z be to no wą,
po dwój ną ste rów ką) mia ła do mi no wać na Ka na le Ma zur skim. 

Współ cze śnie za cho wa ła się część urzą dzeń ste ru ją cych, a ślu za – choć nie ślu zu je jed no stek pły -
wa ją cych – słu ży do utrzy my wa nia okre ślo ne go po zio mu wód na po bli skim, le żą cym w gór nym bie -
gu ka na łu, je zio rze Ry dzów ka. Spa cer po ko ro nie ko mo ry ślu zy bu dzi uzna nie dla jej bu dow ni czych...
Po obu stro nach ślu zy do sko na le i da le ko, po ho ry zont wi docz ny jest tor wod ny ka na łu. 

Współ rzęd ne geo gra ficz ne ddooll  nneejj ślu zy FFüürrssttee  nnaauu
(Le śnie wo Dol ne) to: 54º 12’ 46” NN i 21º 35’ 17” EE. To
dzie wią ta ślu za w ko lej no ści (dru ga od stro ny je zio ra
Mam ry). Moż na do niej naj ła twiej do je chać, znaj du je
się bo wiem przy uczęsz cza nej szo sie, gdzie moż na ją
oglą dać nie mal nie wy sia da jąc z sa mo cho du. By ło by tak
za pew ne, gdy by ślu za zo sta ła wy ko na w ca ło ści, tym -
cza sem z dna pod mo kłe go wą wo zu ka na ło we go wy sta -
ją le d wo wy la ne, be to no we fun da men ty. To naj mniej
za awan so wa na wy ko naw czo bu dow la, któ ra w obec nym kształ cie przy po mi na ślu zę Dłu go po le. Za -
pew ne jed nak ze wzglę du na znacz nie więk szą róż ni cę po zio mu wód, przy po mi na ła by ona ślu zy:
Ozier ki, Ba jo ry Ma łe lub Pia ski.

RRyyss.. 55..112211--112222.. Za sta wa na sta no wi sku dol nym oraz urzą dze nia ślu zy San dhof (Pia ski)

RRyyss.. 55..112233--112255..  
Wi dok ślu zy San dhof (Pia ski)



178

Współ rzęd ne geo gra ficz ne ggóórr  nneejj ślu zy
FFüürrssttee  nnaauu (Le śnie wo Gór ne) to: 54º 12’ 30” NN
i 21º 35’ 37” EE. To dzie sią ta ślu za w ko lej no ści
(pierw sza od stro ny je zio ra Mam ry). Po ło żo na
jest le d wie kil ka set me trów da lej od sio strza nej
ślu zy Le śnie wo Dol ne i pro wa dzi do niej utwar -
dzo na, le śna dro ga. 

Ślu za Le śnie wo Gór ne mia ła być naj po tęż niej szą
na ka na le, po ko nu ją cą naj więk szą róż ni cę po zio mu
wód. Nie zo sta ła wy ko na na na wet w po ło wie, ale i tak
jej ogrom bu dzi po dziw i sza cu nek. Dziw ne go, swo -
iste go „upior ne go uro ku” do da je jej fa szy stow ska ga pa
(a fak tycz nie pu ste miej sce w be to nie po ga pie),
na szczy cie dol nej gło wy ślu zy. Jest to chy ba naj bar dziej „wy eks plo ato wa na zdję -
cio wo” ślu za na ca łym ka na le, współ cze śnie umi ło wa li ją so bie mi ło śni cy wspi -
na czek skał ko wych i par ków li no wych. Jej kon struk cja przy po mi na rów nież
ślu zy: Pia ski i Ba jo ry Ma łe.

Wo dy Ka na łu Ma zur skie go wy pły wa ją z pół noc no -za chod niej czę ści je zio ra Mam ry opo dal miej -
sco wo ści Przy stań (niem. Pri sta nien). 

MMAA  ZZUURR  SSKKII,,  CCZZYY  LLII  NNIIEE  --WWAARR  MMIIŃŃ  SSKKII......

Jak po wie dzia no na wstę pie, ka nał po wi -
nien zwać się „ta jem ni czy” i „nie mal że za po -
mnia ny”... Po cząt ko wo (w po ło wie XIX wie ku)
zwa no go Ka na łem Al len bur skim, a na stęp nie
Ka na łem Ma zur skim.

RRyyss.. 55..112266.. Wi dok dol nej ślu zy Fürste nau (Le śnie wo Dol ne)

RRyyss.. 55..113311..
Po czą tek Ka na łu Ma zur skie go od stro ny pol skiej

RRyyss.. 55..112299--113300..  Wi dok gór nej ślu zy Fürste nau (Le śnie wo Gór ne)

RRyyss.. 55..112277--112288..
Wi dok gór nej ślu zy Fürste nau

(Le śnie wo Gór ne)
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Za pew ne z po wo du nie ukoń cze nia ka na łu
oraz prze cię cia go gra ni cą pań stwo wą – choć
prze cież ist nia ło że glow ne odej ście od je zio ra
Mam ry – po II woj nie świa to wej nie zo stał on
ofi cjal nie na zwa ny, zgod nie z obo wią zu ją cym
w tym wzglę dzie pra wo daw stwem. Cza sem ta
dro ga wod na by ła wy mie nia na w ofi cjal nych
do ku men tach i wy daw nic twach – cze go jed nak
nie na le ży my lić z upraw nie nia mi do ofi cjal ne go
nada wa nia nazw obiek tom fi zjo gra ficz nym. 

Przy kła do wo w 1948 ro ku zo sta ła wy da na
pra ca zbio ro wa Dro gi Wod ne, Tom I, pod re dak -

cją Ta de usza Til lin ge ra4. W ta bli cy pod na zwą „Wy kaz pol skich dróg wod nych”, pod po zy cją 21, znaj -
du je my na stę pu ją cą sztucz ną dro gę wod ną: KKaa  nnaałł  MMaa  zzuurr  sskkii  (w bu do wie...). Za sta na wiać mu si licz ba śluz
po stro nie pol skiej, tj. 3 za miast 5. Czyż by Ro sja nie mie li mieć 7 za miast 5 śluz? – ale wów czas mu sia ła -
by być po pol skiej stro nie mniej sza dłu gość w ki lo me trach... Być mo że jed nak au tor po mi nął świa do -
mie dwie ślu zy, tj. Le śnie wo Dol ne i Dłu go po le – ja ko obiek ty, któ rych bu do wę le d wo roz po czę to,
a po zo sta łe 3 by ły już nie mal ukoń czo ne. 

In te re su ją co okre ślo no ka nał w za rzą dze niu Mi ni stra Że glu gi z dnia 22 wrze śnia 1952 r., a mia no -
wi cie w za łącz ni ku okre śla ją cym że glow ne dro gi wod ne (M. P. z 1952 r. Nr 90, poz. 1410). 

Sko ro mo wa o ja kimś od ga łę zie niu (ka na le)
idą cym do gra ni cy Pań stwa, na le ży do my ślać się,
że cho dzi o (nie na zwa ny) Ka nał Ma zur ski (ewen -
tu al nie o rze kę Wę go ra pę). JJee  zziioo  rroo  WWaarr  sszzaaww  sskkiiee
to dzi siej sze je zio ro RRoośś (z któ re go wy pły wa rze ka
Pi sa). Z ko lei w 1961 ro ku Mi ni ster Że glu gi po wo -
łał do ży cia in spek to ra ty że glu gi śród lą do wej (M. P.
z 1961 r. Nr 7, poz. 37), dzię ki cze mu wie my, że
we wcze śniej szym za rzą dze niu cho dzi ło ra czej
o idą cy do gra ni cy Ka nał Ma zur ski. 

We dług Gu sta wa Ley din ga, au to ra Słow ni ka
nazw miej sco wych Okrę gu Ma zur skie go5, na zwą
pol ską jest Ka nał Ma zur ski, a na zwą nie miec ką
Ma su ri scher Ka nal, jest to ka nał w bu do wie, któ -
ry ma po łą czyć jez. Mam ry z rze ką Ły ną.

Na zwa Ka nał Ma zur ski po ja wia się jed no -
krot nie w „Hy dro ni mach” (Na zew nic two Geo -
gra ficz ne Pol ski, Tom I, Część I, Wy kaz nazw wód pły ną cych, str. 160), a wcze śniej mię dzy in ny mi
na ma pach Woj sko we go In sty tu tu Geo gra ficz ne go z lat 30. XX wie ku – z ad no ta cją: „w bu do -
wie”.

Okre śle nie Ka nał Ma zur ski na le ży uznać za źró dło nie po ro zu mień i błęd ne go na zew nic twa Ka na łu
Obe rlandz kie go, a więc Ka na łu El blą skie go (Ostródz ko -El blą skie go). Otóż co naj mniej od lat 30. XX wie -
ku, po przez ca łą resz tę XX wie ku i prak tycz nie do dziś, a więc do po ło wy 2. de ka dy XXI wie ku, wie lu
mi ni strów, dy rek to rów urzę dów cen tral nych i in sty tu cji uży wa ło i uży wa na zwy Ka nał War miń ski, bądź
okre śle nia „Ka nał El blą ski, na le żą cy do Sys te ma tu Je zior War miń skich”. 

Za jed ne go z pre kur so rów ta kiej no men kla tu ry na le ży uznać pro fe so ra Po li tech ni ki Lwow -
skiej Mak sy mi lia na Ma ta kie wi cza, któ ry w pod ręcz ni ku aka de mic kim6 dla in ży nie rów i stu den -
tów bu dow nic twa wod ne go z 1931 ro ku, za mie ścił ta bli cę z ma pą dróg wod nych w Pol sce.
Na tej że ma pie, obok Wiel kie go Ka na łu Fry de ry ka, Ka na łu Wil hel ma, Ka na łu Au gu stow skie go
i KKaa  nnaa  łłuu  MMaa  zzuurr  sskkiiee  ggoo, od na leźć moż na (idą cy od Iła wy do El blą ga) KKaa  nnaałł  WWaarr  mmiijj  sskkii. Cie ka wost -
ką jest rów nież fakt, że we dle pro fe so ra Ma ta kie wi cza, Ka nał Ma zur ski jest ka na łem już ist nie ją -
cym – co jed nak ze wzglę du na sto pień za awan so wa nia prac jest aku rat wy tłu ma czal ne, bo wiem
trud no już by ło uznać tę dro gę wod ną na po cząt ku lat 30. XX wie ku za ka nał do pie ro pro jek to -
wa ny...

RRyyss.. 55..113322..  Frag ment wy ka zu że glow nych dróg wod nych, z 1952 r.

RRyyss.. 55..113333.. Frag ment za się gu te ry to rial ne go IŻŚ w Gi życ ku, z 1961 r.

RRyyss..  55..113344..  Frag ment Hy dro ni mów z 2006 r.

4 Drogi Wodne. Op. cit., s. 508.
5 G. Leyding: Słownik nazw miejscowych Okręgu Mazurskiego... Op. cit., s. 372.
6 M. Matakiewicz: Żegluga śródziemna i budowa dróg wodnych. Komitet Wydawniczy Podręczników Akademickich, Warszawa 1931, s. 543.

TTaa  bbee  llaa 55..55..  Sztucz ne dro gi wod ne w 1948 r., wg T. Til lin ge ra



Za pew ne przy czy ną ta kie go „na zew ni cze go” za bie gu by ła chęć od róż nie nia tej wła śnie dro gi wod -
nej, to jest Ka na łu Obe rlandz kie go od Ka na łu Ma zur skie go i ka na łów (Sys te ma tu) Wiel kich Je zior Ma -
zur skich. Rzecz jest to o ty le za dzi wia ją ca, że do słow nie ża den frag ment i żad na od no ga Ka na łu
Obe rlandz kie go (ani żad ne je go je zio ro) nie le ży na War mii! Znacz na część tej dro gi wod nej le ży na -
to miast na Ma zu rach! Nie ste ty, wie le wska zu je, że hi sto ria z ta kim, ni czym nie uza sad nio nym na zew -
nic twem, dziać się bę dzie na dal...

UUwwaa  ggii  ii ssppoo  ssttrrzzee  żżee  nniiaa  kkoońń  ccoo  wwee
Po my słów, pla nów i pro jek tów bu do wy Ka na łu Ma zur skie go by ło na prze strze ni dzie jów wie le,

jed nak do re ali za cji sa mej in we sty cji przy stę po wa no wy łącz nie w XX wie ku, za to aż trzy krot nie.
Za każ dym ra zem pra ce prze ry wa ły waż niej sze, „wo jen ne prio ry te ty” pań stwa pru skie go (nie miec kie -
go) lub ubocz ne efek ty i kon se kwen cje dzia łań mi li tar nych. Z te go punk tu wi dze nia, Ka nał Ma zur ski
mo że być uwa ża ny za „ofia rę wo jen ną” obu wo jen świa to wych! 

De cy zje i pró by bu do wy ka na łu po dej mo wa no z po wo dów go spo dar czych. Jak pi sał Mie czy sław
Or ło wicz w Ilu stro wa nym prze wod ni ku po Ma zu rach Pru skich i War mii7, w 1922 ro ku: „Waż nym a do -
tych czas jesz cze nie roz wią za nym pro ble mem po zo sta ło po łą cze nie je zior ma zur skich z Bał ty kiem
za po śred nic twem tzw. Ka na łu Ma zur skie go. Ro bo ty za czę to przed woj ną (I świa to wą – przyp. C. W.)
(...) Prak tycz ni Niem cy ob li czy li, że bu do wa Ka na łu Ma zur skie go umoż li wi eks plo ata cję nie użyt ków
w oko li cy je zior, da jąc moż li wość wy wie zie nia tor fu (je go ilość ob li cza ją na 276.000.000 m3), blo ków
ka mien nych (1.830.000 m3), mniej szych ka mie ni (437.000 m3), szu tru (16.310.000 m3) i wa pie nia tor -
fo we go (84.730.000 m3), za mie nia jąc to, co dziś jest cię ża rem i nie użyt kiem, na źró dło ogrom nych do -
cho dów kra ju”. 

Po nie waż bu do wę Ka na łu Ma zur skie go wstrzy ma no w 1942 ro ku, są dzić na le ży, że by ło to ostat -
nie te go ty pu przed się wzię cie, ostat nia re ali za cja na tych zie miach sztucz ne go ka na łu wod ne go
w ogó le, któ rą wstrzy ma no na gle i nie spo dzie wa nie – koń cząc tym sa mym, wów czas sied mio wie ko -
wą – hi sto rię wschod nio pru skie go bu dow nic twa wod ne go. Spad ko bier ca mi te go dzie dzic twa są dziś
trzy kra je i na cje: Po la cy, Ro sja nie i Li twi ni.

RRyyss..  55..113355..  Dro gi wod ne 
w Pol sce (Ta bli ca IV), 
wg prof. M. Ma ta kie wi cza

7 M. Orłowicz: Ilustrowany przewodnik... Op. cit., s. 69.
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ZZAA  KKOOŃŃ  CCZZEE  NNIIEE

Wie lo wie ko wa hi sto ria wschod nio pru skiej pań stwo wo ści wią że się nie ro ze rwal nie, od sa me go
po cząt ku do sa me go jej koń ca, z hi sto rią in ży nie rii wod nej i że glu gi śród lą do wej

Gdy by do szło do re ali za cji pla nów po łą cze nia Ka na łu Obe rlandz kie go z Wiel ki mi Je zio ra mi Ma -
zur ski mi, a tak że osta tecz nie zo stał ukoń czo ny i od da ny do użyt ku Ka nał Ma zur ski – moż li wa by ła by
że glu ga i mo gli by śmy mó wić o Ma łej Pę tli Wschod nio pru skiej. Prze bieg jej tra sy wy glą dał by na stę pu -
ją co: Za lew Wi śla ny – El bląg – Ka nał Obe rlandz ki – Wiel kie Je zio ra Ma zur skie – Ka nał Ma zur ski – Ły -
na – Pre go ła – Kró le wiec – Za lew Wi śla ny.

Śród lą do wa że glu ga by ła by moż li wa rów nież po Wiel kiej Pę tli Wschod nio pru skiej, po zwa la ją cej
opły nąć Pru sy Wschod nie lub do pły nąć do wie lu wschod nio pru skich por tów śród lą do wych. Prze -
bieg szla ku wod ne go mógł by wy glą dać wów czas na stę pu ją co: Za lew Wi śla ny – El bląg – Ka nał Ja giel -
loń ski – No gat – Wi sła – Na rew – Pi sa – Wiel kie Je zio ra Ma zur skie – Ka nał Ma zur ski – Ły na – Pre go ła
– De ima – Wiel ki Prze kop Fry de ry ka – Ka nał Sec ken bur ski – Gil ge – Nie men – Mi nia – Ka nał Kró la
Wil hel ma – Kłaj pe da – Za lew Ku roń ski – De ima – Pre go ła – Kró le wiec – Za lew Wi śla ny. 

Współ cze śnie ta ka dro ga że glow na sta no wi ła by swo iste dzie dzic two, bę dą ce uko ro no wa niem se -
tek lat wschod nio pru skiej tra dy cji że glu go wej i bu dow nic twa wod ne go. Nie ste ty, cho ciaż by z punk -
tu wi dze nia obec nych tren dów w tu ry sty ce wod nej i że glar stwie (two rze nie i ko rzy sta nie
z mię dzy na ro do wych dróg wod nych), do re ali za cji tej kon cep cji – za po cząt ko wa nej rej sem wiel kie -
go mi strza krzy żac kie go Win ri cha von Kni pro de – osta tecz nie ni gdy nie do szło. 

55..113355..  Dro gi wod ne w Pol sce (Ta bli ca IV), wg prof. M. Ma ta kie wi cza

RRyyss.. 33.. Ma ła (ko lor czer wo ny) oraz Wiel ka (ko lor żół ty) Pę tla Wschod nio pru ska 
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Czy aby jed nak na pew no? Ist nie ją bo wiem przy kła do wo (obec nie po nad stu let nie!) ar chi wal ne
pocz tów ki, mo gą ce swo im wi do kiem su ge ro wać i „udo wad niać” moż li wo ści do pły wa nia stat kiem
pa sa żer skim do słow nie na każ dy akwen i do każ de go miej sca le żą ce go na wschod nio pru skim śród -
lą dziu.

Ta kim „na ocz nym” do wo dem nie ogra ni czo -
nych wręcz moż li wo ści że glu go wych jest hi sto ria
me dial nej ka rie ry pa sa żer skie go stat ku „Lo ewen -
tin” (pol. Nie go cin). Ten zbu do wa ny w 1892 ro ku
w kró le wiec kiej stocz ni Gu sta wa Fech te ra pa ro -
wiec, ma ją cy swój ma cie rzy sty port na Ka na le
„Łu czań skim” w Gi życ ku, pły wał z pa sa że ra mi
po Wiel kich Je zio rach Ma zur skich. Nic za tem
dziw ne go, że od naj dzie my go na sta rej pocz tów -
ce, w mo men cie wy pły wa nia z por tu w An ger bur -
gu (pol. Wę go rze wo) przy je zio rze Mau er see (pol.
Mam ry). 

Jed nak ten sam sta tek (z ty mi sa my mi pa sa że ra -
mi, w tych sa mych po zach!) od naj dzie my na pocz -

tów ce z Oste ro de (pol. Ostró da), pły wa ją cy po wo dach Dre wenz see (pol. Je zio ro Drwęc kie) i Ka na łu
Obe rlandz kie go... Ma ło te go; tych sa mych pa sa że rów i na tym sa mym pa row cu zo ba czy my rów nież na wi -
do ków ce z Ra gnit (pol. Ra gne ta), w trak cie rej su po wo dach rze ki Me mel (pol. Nie men). Cie ka we, że to
z ko lei uję cie zo sta ło zro bio ne na tle frag men tu nad nie meń skie go por tu o na zwie nie od łącz nie ko ja rzą -
cej się wy łącz nie z Gdań skiem – We ster plat te.

Czy za tem do szło do po łą cze nia ka na łów kró le wiec -
kich z obe rlandz ki mi, a tym sa mym z Wiel ki mi Je zio ra mi
Ma zur ski mi? Oczy wi ście nie. Stat ku „Lo ewen tin” ponoć
nie zwo do wa no w stocz ni w Kró lew cu, lecz przy wie zio -
no nad ma zur skie je zio ra ko le ją, w kil ku czę ściach.

Te ar chi wal ne wi do ków ki za wdzię cza my nie rzad -
kim już wów czas za bie gom fo to mon ta żu! Rze czo ny
sta tek pa sa żer ski „Lo ewen tin” ni gdy nie do pły nął
do Ostró dy (ani Ra gne ty), choć w wie lu wy daw nic -
twach i opra co wa niach na te mat że glu gi ostródz kiej
zna leźć moż na (po wo łu ją ce się na wi do ków kę) ta kie
twier dze nia... 

Ist nie nie Ma łej i Wiel kiej Pę tli Wschod nio pru skiej za wdzię cza my więc nie pru skim in ży nie rom i bu -
dow ni czym, ale... pru skim fo to gra fom z po cząt ków XX wie ku. 

Ja ko cie ka wost kę moż na trak to wać fu tu ry stycz ny pro jekt z po cząt ków XX wie ku bu do wy tzw. OOsstt  --
kkaa  nnaall (pol. Ka nał Wschod ni), któ ry miał łą czyć ob szar wła ści wych Nie miec (że glu ga Ła bą, Ha we lą,
Od rą, War tą, No te cią, Ka na łem Byd go skim, Brdą i Wi słą) z te re na mi wschod nio pru ski mi (m.in. z Pre -

RRyyss.. 44.. Pa ro wiec „Lo ewen tin” (po pra wej) 
w ma cie rzy stym por cie w Gi życ ku, oko ło 1910 r.

RRyyss.. 55.. „Lo ewen tin” wy pły wa ją cy z por tu w Wę go rze wie

RRyyss.. 66.. „Lo ewen tin” pły wa ją cy w ostródz kiej za to ce 
Je zio ra Drwęc kie go

RRyyss.. 77.. „Lo ewen tin” pły wa ją cy po Nie mnie, 
na wy so ko ści We ster plat te w Ra gne cie
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go łą i Nie mnem, czy li z Za le wem Wi śla nym i Ku roń skim). Był to za tem pier wo wzór dzi siej szej Mię -
dzy na ro do wej Dro gi Wod nej E70. 

Pro jekt ten za kła dał bu do wę cał ko wi cie no we go od cin ka ka na ło we go, idą ce go od Wi sły pod To -
ru niem do je zio ra Je zio rak (a więc wzdłuż pra we go brze gu Drwę cy), na stęp nie wy ko rzy sta nie m.in.
czę ści Ka na łu Obe rlandz kie go (od ci nek Iła wa –Ostró da – je zio ro Sze ląg Wiel ki) oraz stwo rze nie ko -

lej ne go no we go od cin ka ka na ło we go (na pół -
noc od Olsz ty na), łą czą ce go się z Wiel ki mi
Je zio ra mi Ma zur ski mi oraz wła śnie co bu do -
wa nym Ka na łem Ma zur skim. 

Cał ko wi ta dłu gość ka na łu wy no si ła by 283 km.
Miał on słu żyć stat kom to wa ro wym ty pu Gross -
-Bre slau er -Mass -Kähn o wy por no ści 600 ton1

(czy li po nad 2-krot nie więk szym niż na Ka na le
Ma zur skim – przyp. C. W.), o dłu go ści 57 me trów,
sze ro ko ści po nad 8 me trów i za nu że niu 1,75 me -
tra. Ta kie zaś pa ra me try jed no stek pły wa ją cych
wy ma ga ły by dia me tral nej prze bu do wy Ka na łu

Obe rlandz kie go. Wstęp nie roz wa ża no wręcz li kwi da cję po chyl ni ka na ło wych (!) i bu do wę po tęż nych śluz
be to no wych (za pew ne wzo rem śluz Ka na łu Ma zur skie go), bądź pio no wych pod no śni lub ewen tu al nie no -
wych, więk szych po chyl ni... 

Ten pro jekt ni gdy nie wy szedł po za fa zę teo re tycz nych roz wa żań i kon cep cji2, nie tyl ko z po wo du
ko niecz no ści po nie sie nia ol brzy mich na kła dów fi nan so wych, ale w tym przy pad ku z przy czyn geo po -
li tycz nych: I woj na świa to wa, a w kon se kwen cji no we kształ ty gra nic pań stwo wych.

SSzzaa  nnooww  nnyy  CCzzyytteellnniikkuu

Je śli wziąłeś do rę ki, prze czy ta łeś bądź cho ciaż by prze kart ko wa łeś tę książ kę – ozna cza to, że drze -
mią w Tobie za mi ło wa nia do po dró żo wa nia i kra jo znaw stwa.

Za chę cam go rą co do od wie dze nia miejsc (bar dziej lub mniej udat nie) uka za nych i opi sa nych,
a do któ rych uda ło mi się swe go cza su do trzeć lub do pły nąć. Wszak prze czy tać – to jed no, a sa me -
mu do tknąć, po znać i obej rzeć – to dru gie. Nic nie stoi zresz tą na prze szko dzie, aby wy brać się w po -
dróż – naj le piej rejs! – za bie ra jąc ze so bą „Osiem wie ków”.

Więk szość wschod nio pru skich szla ków i dróg wod nych jest na dal że glow na, moż na na nich z po wo -
dze niem upra wiać róż no rod ną tu ry sty kę wod ną. Oprócz te go, że tu ry ści mo gą cią gle – nie ja ko śla dem „Lo -
ewen ti na” – pły wać stat ka mi pa sa żer ski mi po Je zio rze Drwęc kim i Ka na le El blą skim, Nie mnie, Pre go le,

No ga cie czy Wiel kich Je zio rach Ma -
zur skich, moż li we jest na wet sfo to gra -
fo wa nie się na sa mym „Lo ewen ti nie”
(!), któ re go (po wie lu la tach nisz cze -
nia i do go ry wa nia na je zio ro wym
brze gu) za stą pi ła re pli ka, z kil ko ma
ory gi nal ny mi ele men ta mi kon struk -
cyj ny mi, kon ty nu ują ca od 2013 ro ku
chlub ne tra dy cje śród lą do wej że glu -
gi pa sa żer skiej. 

Ta kie wła śnie fak ty i wy da rze nia,
obok re wi ta li za cji Ka na łu El blą skie go
oraz re ali za cji kon cep cji Pę tli Żu ław -
skiej i MDW E70, projektu łączenia
nowymi kanałami jeziora Niegocin i
Śniardwy, od strony wschodniej,
poprzez jeziora Tyrkło, Buwełno i
Wojnowo, czy na wet (mniej lub bar -
dziej re al ne) po my sły łą cze nia Wiel -

RRyyss.. 88.. Prze bieg Ost -Ka nal na ma pie Nie miec kich Dróg Że glow nych, 
wg Zen tral blatt der Bau ver wal tung, Nr 2, Ber lin 1921, s. 12.

1 P. Ha as: 150 Jah re El bing -Oberländi scher Ka nal II (Ka nal Ostródz ko–El bla ski). „Ze it schrift Bin nen schif fahrt”, Nr 10, Ham burg 2010.
2 Jak cy tu je A. Gą sio row ski (Po dró że hi sto rycz ne i kra jo znaw cze na po gra ni czu pru skim 1466-1939. Wy daw nic two UW -M, Olsz tyn 2005, s. 138): „W tym ce lu 17 czerw ca 1909 ro ku w Olsz ty nie od by ła się kon fe ren cja z udzia -
łem 250 przed sta wi cie li po wia tów, miast, or ga ni za cji han dlo wych i prze my sło wych. Po wo ła no na wet Sto wa rzy sze nie Po pie ra nia Han dlu Wschod nie go (VFO; Ve re in zur Förde rung des Ost ka nals). W skła dzie za rzą du VFO
zna leź li się bur mistrz Olsz ty na Georg Zülich oraz prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Karl Ro ensch. W ob ra dach tych uczest ni czy li tak że przed sta wi cie le to wa rzystw go spo dar czych z To ru nia i Gdań ska. Pro jekt wzbu dził du że
za in te re so wa nie w Olsz ty nie, gdzie za czę to po dej mo wać pierw sze pra ce i an ga żo wać wy ko naw ców te go przed się wzię cia.”. Sa mym pro jek to wa niem ka na łu zaj mo wał się rad ca bu dow la ny i pro fe sor Kró lew skiej Wyż szej
Szko ły Tech nicz nej w Gdań sku, Paul Eh lers.

RRyyss.. 99.. Współ cze sny sta tek pa sa żer ski „Lo ewen tin” w por cie w Wil ka sach, 
nad je zio rem Nie go cin



kich Je zior Ma zur skich z Ka na łem Au gu stow skim, budowy śluzy Guzianka II (wg założeń Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020) lub do koń cze nia bu do wy Ka na łu Ma zur -
skie go – wpro wa dza ją nas w ko lej ne, już z ko lei dzie wią te stu le cie wschod nio pru skiej że glu gi i bu dow -
nic twa wod ne go.

Za tem do zo ba cze nia na hi sto rycz nych te re nach wschod nio pru skich: szla kach Po wi śla, Ma zur,
War mii, ob wo du ka li nin gradz kie go oraz Li twy Nad nie meń skiej.

Ce za ry Waw rzyń ski
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PPoo  ssłłoo  wwiiee::  

Sześć dni i sie dem no cy szedł wiatr nio są cy po top,
jak za wie ja z po łu dnia po wa la ją ca kraj.
Gdy nad szedł dzień siód my, Wiatr Po łu dnio wy,
nio są cy po top, osłabł w sza le. 
…..
Na gó rze Ni sir za trzy mał się sta tek.
Gó ra Ni sir za trzy ma ła sta tek i nie po zwa la ła mu pły nąć.
Tak sa mo by ło pierw sze go dnia i dru gie go dnia,
tak sa mo by ło trze cie go dnia i czwar te go dnia,
tak sa mo by ło pią te go dnia i szó ste go dnia.
A gdy nad szedł dzień siód my,
wy pu ści łem go łę bia, uwol ni łem go.
Po fru nął go łąb, ale po wró cił –
nie zna lazł miej sca na od po czy nek i po wró cił.
Wy pu ści łem ja skół kę, uwol ni łem ją.
Po fru nę ła ja skół ka, ale wró ci ła –
nie zna la zła miej sca na od po czy nek i po wró ci ła.
Wy pu ści łem kru ka, uwol ni łem go.
Po fru nął kruk i spo strzegł od pływ wo dy,
Grze bał dzio bem, pod niósł ogon i nie po wró cił.
Wy nio słem ofia rę i zło ży łem ją na czte ry stro ny świa ta,
zło ży łem ofia rę ka dzi dla ną na szczy cie gó ry... 

SSuu  mmee  rryyjj  sskkii  „„EEppooss  oo GGiill  ggaa  mmee  sszzuu””
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WWSSCCHHOODD  NNIIOO  PPRRUU  SSKKIIEE  KKAA  LLEENN  DDAA  RRIIUUMM  
HHII  SSTTOO  RRIIII  KKAA  NNAA  ŁŁÓÓWW  II ŻŻEE  GGLLUU  GGII  ŚŚRRÓÓDD  LLĄĄ  DDOO  WWEEJJ  

RRookk ZZddaa  rrzzee  nniiee

889900 Re la cja po dróż ni ka Wul fsta na, wy mie nia ją ca gród por to wy Tru so, nad je zio rem Dru zno.
999977 Wy pra wa mi syj na ło dzią św. Woj cie cha w oko li ce je zio ra Dru zno.

11223311 Prze prawienie się Krzy ża ków przez Wi słę z le we go brze gu (gró dek Vo gel sang w obec nym 
To ru niu) na pra wy, roz po czy na ją ce two rze nie pań stwo wo ści. 

11223377 Mistrz kra jo wy Her mann von Balk wpły wa dwo ma stat ka mi na wo dy je zio ra Dru zno, 
roz po czy na jąc bu do wę gro du o na zwie El bląg.

11228800 Roz po czę cie bu do wy ka na łu Mal bor ska Mły nów ka (do pro wa dza ją ce go wo dę do zam ku),
a w na stęp stwie pierw sze go akwe duk tu ka na ło we go.

11228888 Hi po te tycz ne po łą cze nie przez Krzy ża ków Wi sły i No ga tu.
11330099 Prze nie sie nie sto li cy Pań stwa Za kon ne go z We ne cji do Mal bor ka, nad że glow ny No gat.
11333344 Otwar cie Ka na łu Do brzyc kie go (na pół noc od je zio ra Je zio rak), pierw szej sztucz nej dro gi

wod nej (w tym z jed ną drew nia ną ślu zą).
11337766 „Wod no -lą do wa” wy pra wa wo jen na wój ta sam landz kie go Ja na de Lor che, po Bu gu 

i gór nym Nie mnie.
11337799 Rejs wiel kie go mi strza Win ry cha von Kni pro de szla kiem Wiel kich Je zior Ma zur skich, Pi są,

Na rwią i Wi słą oraz (być mo że) No ga tem.
11339933 „Wod no -lą do wa” wy pra wa wo jen na kom tu ra Wer ne ra von Tet tin gen, z Ry nu nad Je zio rem

Ryń skim do Grod na nad Nie mnem. 
11440055 Pra ce re gu la cyj ne na rze ce Dej mie, w ce lu łą cze nia że glu go we go Pre go ły z Za le wem 

Ku roń skim (wiel ki mistrz Kon rad von Jun gin gen).
11445577 Prze nie sie nie sie dzi by wiel kie go mi strza i sto li cy pań stwa z Mal bor ka do Kró lew ca, 

któ ry sta je się głów nym por tem Prus Wschod nich.
11446633 Prze gra na przez flo tę krzy żac ką bi twa „mor ska” z po łą czo ną flo tą gdań sko -el blą ską 

na Za le wie Wi śla nym, na wy so ko ści Su cha cza.
11449944 Prze ko pa nie Ka na łu Ja giel loń skie go, łą czą ce go No gat z El blą giem.
11449977 Prze rwa nie przez sztorm Mie rzei Wi śla nej na wy so ko ści Pi la wy (Bal tijsk)
11551100 Utrwa le nie przez ko lej ny sztorm Cie śni ny Pi law skiej, za pew nia ją cej Kró lew co wi 

i uj ściu Pre go ły do stęp do otwar te go mo rza.
11554433 Po cząt ki olę der skiej i men no nic kiej ak cji osad ni czej na Żu ła wach.
11557722 Bu do wa wie ży wod nej i wo do cią gu (no wa tor skie urzą dze nia na ska lę eu ro pej ską) 

we From bor ku.
11661166 Pierw sze re gu la cje ka na ło we na rze ce Gil ge, w del cie Nie mna. 
11668833 Od da nie do użyt ku tzw. Ma łe go Prze ko pu Fry de ry ka, łą czą ce go rze kę Gil gę 

(od no ga Nie mna) z rze ką Ne mo nin.
11669977 Zbu do wa nie tzw. Wiel kie go Prze ko pu Fry de ry ka, łą czą ce go rze kę Dej mę (Za lew Ku roń ski)

z rze ką Ne mo nin i ra mio na mi Nie mna.
11773333 Uru cho mie nie Ka na łu Bro żajc kie go, zwięk sza ją ce go zdol no ści trans por to we Wę go ra py, 

łą czą cej Wiel kie Je zio ra Ma zur skie z Pre go łą.
11776655 Bu do wa ka na łów i drew nia nych śluz, łą czą cych ze so bą Wiel kie Je zio ra Ma zur skie 

(Mam ry, Nie go cin, Śniar dwy i Nidz kie).
11880077 Wspól ny „rejs po ko jo wy” po Nie mnie w Tyl ży ce sa rza Na po le ona I oraz ca ra Alek san dra I.
11882288 Wy bu do wa nie w El blą gu pierw sze go (o kon struk cji drew nia nej, ze szkoc ki mi ma szy na mi)

pa row ca, o na zwie „Co per ni cus”.
11883344 Od da nie do użyt ku Ka na łu Sec ken bur skie go, za stę pu ją ce go Ma ły Prze kop Fry de ry ka.
11884400 Po wsta nie w wy ni ku po wo dzi prze ło mu tzw. Wi sły Śmia łej, na wy so ko ści 

Gó rek Za chod nich.
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11884411 Uru cho mie nie re gu lar nej że glu gi pa sa żer skiej po mię dzy El blą giem i Kró lew cem pa row cem
„Schwal be” (wy bu do wa nym w An glii).

11884444 Wpro wa dze nie pra wa, re gu lu ją ce go po ło wy na Za le wach oraz obo wią zek iden ty fi ka cyj ny
ło dzi (w efek cie po wsta nie tzw. wim pla ku roń skie go).

11884466 Wy ko na nie akwe duk tu ka na ło we go w po przek je zio ra, ja ko frag men tu 
Ka na łu Obe rlandz kie go (od cin ka zwa ne go Ka na łem Iław skim).

11884499 Zwo do wa nie w el blą skiej stocz ni Mi cha ela Mit zlaf fa pa row ca „Ja mes Watt”, 
pierw szej ma szy ny te go ty pu wy ko na nej cał ko wi cie w Pru sach.

11884499 Uru cho mie nie Ka na łu Je gliń skie go, łą czą ce go Pisz z je zio rem Śniar dwy.
11885500 Otwar cie Ka na łu Wi śla no -Za le wo we go, łą czą ce go Gdańsk z El blą giem.
11885544 Wpły nię cie z Pi sy na wo dy je zio ra Śniar dwy pierw sze go pa row ca, 

o na zwie „Ma so via”; po czą tek re gu lar nych rej sów to wa ro wo -pa sa żer skich.
11885544 Rejs kró la Fry de ry ka Wil hel ma IV pa row cem „Ma so via” po Wiel kich Je zio rach 

Ma zur skich (po łu dnio wa część szla ku). 
11885566 Za koń cze nie re mon tów i roz bu do wy ka na łów sys te mu Wiel kich Je zior Ma zur skich, 

do pły nię cie pa row ca „Ma so via” do Wę go rze wa.
11885566 Do pły nię cie pierw sze go pa row ca do Ostró dy (we dle mo no gra fii Oste ro de 

in Ost preus sen Jo han ne sa Mülle ra, za pew ne bar ka z Mi łom ły na). 
11886600 Bu do wa w el blą skiej stocz ni Mit zlaf fa pierw sze go pa row ca iław skie go, 

o na zwie „Kar di nal”.
11886600 Uru cho mie nie 4 po chyl ni ka na ło wych i sa me go Ka na łu Obe rlandz kie go.
11887733 Otwar cie Ka na łu Kró la Wil hel ma, łą czą ce go Kłaj pe dę z rze ką Min ge i Nie mnem.
11887766 Ukoń cze nie roz bu do wy Ka na łu Obe rlandz kie go (od cin ka zwa ne go Ka na łem Ostródz kim).
11887799 Bu do wa współ cze snej ślu zy Gu zian ka, na szla ku Wiel kich Je zior Ma zur skich.
11888811 Uru cho mie nie ostat niej po chyl ni na Ka na le Obe rlandz kim.
11889900 Za wią za nie To wa rzy stwa Że glu go we go w Gi życ ku, po czą tek pro fe sjo nal nych 

przed się biorstw że glu gi pa sa żer skiej.
11889955 Wy ko pa nie i udroż nie nie tzw. Prze ko pu Wi sły (jej głów ne dziś uj ście), 

otwar cie śluz Prze ga li na i Gdań ska Gło wa na wi śla nych od no gach. 
11990011 Ukoń cze nie bu do wy Kró le wiec kie go Ka na łu Mor skie go, łą czą ce go Kró le wiec 

i uj ście Pre go ły z Mo rzem Bał tyc kim (Cie śni ną Pi law ską). 
11991111 Roz po czę cie bu do wy Ka na łu Ma zur skie go, ma ją ce go łą czyć Wiel kie 

Je zio ra Ma zur skie z Ły ną i Pre go łą.
11991122 Po czą tek re gu lar nej (ostródz kiej) że glu gi pa sa żer skiej na Ka na le Obe rlandz kim.
11991177 „Od cię cie” od Wi sły i „ska na li zo wa nie” No ga tu, otwar cie wod nej ka ska dy 

z 4 ślu za mi.
11992222 For mal ne prze rwa nie bu do wy Ka na łu Ma zur skie go.
11992266  Ska na li zo wa nie gór nej Pre go ły, bu do wa Ka na łu In ster bur skie go.
11993344 Wzno wie nie (ni gdy nie do koń czo nej) bu do wy Ka na łu Ma zur skie go.
11994422 Za prze sta nie bu do wy Ka na łu Ma zur skie go, ostat nie go te go ty pu wiel kie go 

przed się wzię cia hy dro -tech nicz ne go na te re nie Prus Wschod nich. 
11994477 Do ko na nie for mal nej li kwi da cji pań stwa o na zwie Pru sy (de kre tem Nr 46 

So jusz ni czej Ra dy Kon tro li Nie miec, z sie dzi bą w Ber li nie).
11995522 Za wał ser ca Adol fa Tet zlaf fa, na po kła dzie stat ku że glu go we go „Zbi gniew” (nie gdyś 

„Ste en ke”, na któ rym uczył się za mło du sztu ki szy per skiej), w cza sie rej su na ślu zie Mi łom łyn,
a w na stęp stwie śmierć twór cy re gu lar nej że glu gi pa sa żer skiej na Ka na le Obe rlandz kim
(Ostródz ko -El blą skim): sym bo licz na klam ra, spi na ją ca wie lo wie ko wą hi sto rię wschod nio pru -
skiej że glu gi śród lą do wej.

W 1996 ro ku roz po czy na się re ali za cja pro jek tu two rze nia mię dzy na ro do wych dróg wod nych, w tym
MDW E40 (pro wa dzą cej z Bał ty ku – Wi słą i Bu giem – na Mo rze Czar ne) oraz MDW E70 (pro wa dzą cej
z An twer pii i Rot ter da mu do Ka li ni gra du i Kłaj pe dy), w wy ni ku cze go wschod nio pru skie śród lą do we dro -
gi wod ne zy sku ją (do ce lo wo) łącz ność ze śród lą do wy mi por ta mi Eu ro py oraz po now nie – ze so bą...
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Posłowie:

Sześć dni i siedem nocy szedł wiatr niosący potop,
jak zawieja z południa powalająca kraj.
Gdy nadszedł dzień siódmy, Wiatr Południowy,
niosący potop, osłabł w szale.
%..
Na górze Nisir zatrzymał się statek.
Góra Nisir zatrzymała statek i nie pozwalała mu płynąć.
Tak samo było pierwszego dnia i drugiego dnia,
tak samo było trzeciego dnia i czwartego dnia,
tak samo było piątego dnia i szóstego dnia.
A gdy nadszedł dzień siódmy,
wypuściłem gołębia, uwolniłem go.
Pofrunął gołąb, ale powrócił –
nie znalazł miejsca na odpoczynek i powrócił.
Wypuściłem jaskółkę, uwolniłem ją.
Pofrunęła jaskółka, ale wróciła –
nie znalazła miejsca na odpoczynek i powróciła.
Wypuściłem kruka, uwolniłem go.
Pofrunął kruk i spostrzegł odpływ wody,
Grzebał dziobem, podniósł ogon i nie powrócił.
Wyniosłem ofiarę i złożyłem ją na cztery strony świata,
złożyłem ofiarę kadzidlaną na szczycie góry...

Sumeryjski „Epos o Gilgameszu”
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