
Część I 
Zarys  historii  

żeglugi  
na Warmii, Mazurach i Powiślu 

„Ziemia pruska to niezwykła kraina, ma Litwę od słońca wschodu, od południa 

Polskę, od północy dawne Inflanty, a gdzie słońce zachodzi, pomorską ziemię”
1
. Dawne 

Prusy, o których tu mowa, to kraina historyczna między dolnym Niemnem a dolną Wisłą, w 

średniowieczu zamieszkaną przez plemiona pruskie i pokrewnych im Jaćwingów. Rzeki w 

Prusach naturalnie zaznaczały granice prowincji opisanej już za Mieszka I w dokumencie, 

„Dagome iudex”. Jest to najstarszy przekaz, w którym po raz pierwszy opisane zostały 

północne i zachodnie granice ziem polskich. Dokument wystawił przedstawiciel Piastów 

około 990 roku i stwierdził w nim, że granice jego państwa sięgają z jednej strony longum 

mare – długiego morza do granic Prus
2
. Tak więc historia państwa polskiego nierozerwalnie 

łączy się z graniczącą od wschodu krainą Prusów.  Były to burzliwe dzieje, chrześcijańska od 

II poł. X wieku Polska chciała chrystianizować pogan, co spotkało się z dużym oporem.  

Jednym z pierwszych przekazów na temat żeglugi na terenie Prus jest opis wyprawy 

misyjnej św. Wojciecha. Biskup praski wiosną 997 r. przybył łodzią w okolice Grudziądza i 

dalej rzeką Drwęcą do miejsca, gdzie wraz z bratem wdał się w potyczkę ze starszyzną 

pruskich szamanów. Wojciech zginął śmiercią męczeńską zadaną przez pogańskich Prusów, 

na południowych brzegach jeziora Drużno. Źródłem ikonograficznym, przedstawiającym 

życie i śmierć świętego jest płaskorzeźba na drzwiach gnieźnieńskich, które powstały w II 

połowie XII w. Odlane z brązu dwa skrzydła są podzielone na pokryte płaskorzeźbami, 

prostokątne kwatery, ukazujące dzieje św. Wojciecha, od momentu narodzin aż po śmierć. 

Jedna z płaskorzeźb przedstawia świętego płynącego łodzią. Widać tu wyraźnie jej poszycie i 

kształt.   

 

Rys. 1.1 Fragment drzwi gnieźnieńskich  
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 M. Marinus, Kronika mistrzów pruskich, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1989, s. 7. 
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Za pierwszych Piastów w obronie południowo – wschodnich wybrzeży Bałtyku                      

i Zalewu Wiślanego znaczną rolę odgrywała flota
3
. Głównym jej zadaniem było 

niedopuszczenie „obcych” do lądowania na wybrzeżu
4
. Pierwsze łodzie zapewne pojawiły się 

w sposób naturalny. Były to drewniane pływające kłody, pozyskane na przykład z 

wiatrołomów. Jednak na miano prawdziwych łodzi wykonanych ludzką ręką zasługują 

dopiero jednopienne czółna. Z badań archeologicznych wynika, że gospodarstwa z terenu 

Prus posiadały mniejszą lub większą łódź. Była to konieczność życiowa związana z 

naturalnym ukształtowaniem terenu, dużą ilością śródlądowych zbiorników i cieków 

wodnych. Nic więc dziwnego, że podstawą rozwoju gospodarczego tych ziem stało się 

rybołówstwo. Prusowie czcili siły przyrody i kamienne wizerunki bóstw. Dostęp do Morza 

Bałtyckiego sprawił, że Prusowie zajmowali się także handlem, mieli kontakty z kupcami ze 

Skandynawii.  

Posiadali nie tylko czółna rybackie, ale i większe łodzie. Dzięki wykorzystaniu floty, 

Prusowie mieli kontakty handlowe z kupcami północnych brzegów Bałtyku. Ich jednostki 

pływały do Birki, która była dużym ośrodkiem handlu na terenie Skandynawii, aż do roku 

tysięcznego. Przekazy kronikarzy potwierdzają udział floty pruskiej w oblężeniu dużych 

ośrodków handlu na Morzu Bałtyckim. Ze strat, jakie ponieśli, wynika, że na jedną łódź 

wypadło od dwudziestu do dwudziestu pięciu ludzi. Wnioskować można, iż znajdywane nad 

Zalewem Wiślanym łodzie były już wytworem dawnych Prusów
5
.  

W 2001 roku, na polu pod Siedliskami, jeden z mieszkańców tej miejscowości, 

podczas sadzenia lasu trafił na fragment części dennej dłubanki. Późniejsze badania pokazały, 

że jest to jednopienna łódź pochodząca z X-XI wieku, będąca najstarszym i jak na razie 

jedynym tego typu znaleziskiem na Mazurach. Według archeologów łódź ta, mierzyła 4,6m 

długości, szerokość kadłuba wynosiła 0,8m a wysokość burt oceniono na 0,4m. Obecnie 

przechowywana jest w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Dłubanki, czyli łodzie 

jednopienne, mogły co najwyżej służyć do żeglugi przybrzeżnej lub rybołówstwa w pobliżu 

brzegów rzek i jezior. Do dalszych wypraw zapewne używano łodzi bardziej 

zaawansowanych technologicznie.  
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źródło: W. Ossowski 

Rys. 1.2  Przykład łodzi jednopiennej, rekonstrukcja na podstawie wykopalisk 

 

Większymi jednostkami były łodzie klepkowe. Na ich ślady natrafiono m.in.                       

w pobliżu dzisiejszego Janowa Pomorskiego. Dwa znaleziska odnotowali pod koniec wieku 

XIX na terenie Prus badacze niemieccy. Łodzie te były konstrukcji klepkowej z jednym 

masztem osadzonym w środkowej części. Jedna z nich miała 11m długości i 2,5m szerokości, 

druga zaś ponad 14m długości i prawie 2,9m szerokości kadłuba. Materiałem wykorzystanym 

do ich budowy było drewno dębowe, zarówno na żebra (wręgi) jak i klepkowe poszycie. 

Klepki łączone były na drewniane kołki. Łódź dłuższa, mierząca dokładnie 15,36m znana jest 

jako znalezisko spod Fromborka, tę krótszą określa się mianem łodzi spod Bartągu (gmina 

Dzierzgoń). Łodzie te wykazują wiele cech konstrukcyjnych, podobnych do stosowanych u 

Wikingów. 

 Łodzie Prusów posiadały też własne, odmienne rozwiązania konstrukcyjne. Badania 

archeologiczne wykazały, iż łodzie zostały wykonane na wybrzeżach pruskich. 

Prawdopodobnie najwyższe umiejętności szkutnicze mieli pruscy mieszkańcy Sambii 

położonej bezpośrednio nad Zalewem Wiślanym. Według polskiej archeolog, Ł. Okulicz-

Kozaryn, technicznie łodzie plemion pruskich nie ustępowały łodziom Wikingów i były 

zdolne do odbywania nawet dalekomorskich podróży
6 .

 

Łodzie, na których Prusowie nadbałtyccy toczyli bitwy i dokonywali śmiałych 

wypraw, miały specyficzną, właściwą normandzkiemu budownictwu okrętowemu 

konstrukcję. Na podstawie wykopalisk, obliczono, iż łodzie miały do 12m długości i około 

dwóch ton wyporności. Poruszało ją od ośmiu do dwunastu wioślarzy. Łodzie Prusów 

podobnie jak skandynawskie nie miały pokładów. Dzioby i rufy były zakończone jednakowo, 

co miało duże znaczenie podczas walki, gdyż bez straty czasu na zwrot, łódź mogła szybko 

                                                 
6
 Ł. Okulicz–Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 1997, s. 234. Monografia autorki zaczyna od starożytności, 

nakreślając problemy etnogenezy zachodniego odłamu Bałtów i wyodrębniania się plemion Estiów-Prusów, po 

przez ich wczesnośredniowieczną historię i podbój przez Zakon Krzyżacki ich ziem. Zakończyła pracę, na 

opisaniu procesu zaniku i utraty tożsamości etnicznej ostatnich gmin pruskich w XVII stuleciu. 



się oddalić od silniejszego przeciwnika
7
. Kadłuby łodzi były ostrodenne, dzięki czemu miały 

dobrą dzielność na fali. Były dzielne i szybkie. Łodzie Prusów pod wieloma względami 

różniły się od skandynawskich, co świadczy o ukształtowaniu własnej sztuki szkutniczej
8
. 

Łodzie wykonywano w podobny sposób z dostępnych w tamtych czasach materiałów.  

 

Źródło: W. Ossowski 

Rys. 1.3 Przykład łodzi Prusów, na podstawie wykopalisk archeologicznych 

 

Do żeglugi rzecznej i przybrzeżnej Prusowie używali mniejszych łodzi o długości                  

4-6m, wydrążonych lub wypalonych z jednego pnia sosny albo modrzewia. Budowa łodzi                 

i statków, czyli korabnictwo, stanowiło jedno z czołowych rzemiosł Prusów i Słowian 

nadbałtyckich w IX i X wieku. Wysoki poziom pruskiego korabnictwa był wynikiem rozwoju 

innych gałęzi rzemiosła takich jak ciesielstwo czy kowalstwo
9
. W Prusach ludność trudniła 

się garncarstwem, tkactwem, bednarstwem, kołodziejstwem oraz zdobnictwem z rogu                      

i bursztynu. 

 Niewątpliwie ten ostatni był najbardziej poszukiwanym towarem, po który 

przybywali nad Bałtyk kupcy z odległych krajów. W zamierzchłych czasach ciągnęły po 

bursztyn karawany z Grecji i Asyrii, potem z Rzymu
10

. Już Ptolemeusz wspomina Morze 

Bałtyckie, nazywając je sarmackim lub wenedyjskim. Wspomina także o Słowianach 

posiadających flotę złożoną z łodzi mieszczących czterdziestu wojowników i dwa konie
11

. 

Wracając do bursztynu, to Grecy nazwali go elektronem, ponieważ dostrzeżono, że potarty o 

sukno przyciąga lekkie przedmioty. Bursztyn uważany był nie tylko za piękną ozdobę, ale 

przypisywano mu także właściwości lecznicze i wykorzystywano jako amulet przed złymi 

duchami
12

. Rozpuszczony w alkoholu służył jako lekarstwo, przede wszystkim przy 

chorobach płuc. Starty na proszek, używany był jako tabaka na katar lub do okadzania 

chorych i domostw. Jednakże bursztyn, zwany także jantarem, przede wszystkim był 
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surowcem, z którego wyrabiano ozdoby, takie jak: korale, naszyjniki, bransoletki i 

pierścienie. Jego obróbką trudniono się na Kaszubach, w Prusach i na Kurpiach. Największe 

pokłady bursztynu znajdowały się na obszarach Sambii oraz od Borów Tucholskich poprzez 

Kurpie po Narew, a także w okolicach południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku. 

Wykopaliska dowodzą, iż Prusowie uprawiali również żeglugę morską, budując duże 

łodzie. Pod Oksywiem, w delcie Wisły oraz pod Elblągiem,  wydobyto części dużych łodzi 

morskich, które wskazują na to, że jednostki pruskie nie ustępowały konstrukcjom  

budowanym przez, Wikingów. Ponieważ handel i transport uzależniony był w dużej mierze 

od dróg wodnych, to Prusowie stali się zręcznymi korabnikami. Łodzie budowane na terenie 

Prus, niezależnie od wielkości miały wiele cech wspólnych
13

. Kadłuby wykonywano z 

nachodzących na siebie pasów poszycia (tarcicy) sosnowego lub modrzewiowego. Szkielet 

wykonany z dębu składał się z naturalnych krzywulców gałęzi dębowych o stosownym 

kształcie. Przecięty na połowę pozwalał na lustrzane odbicie przy wykonaniu prawej i lewej 

burty. Poszycie łączono ze sobą, na dębowe kołki. Szpary uszczelniano mchem, sierścią 

zwierząt lub smołą zmieszaną z żywicą drzew iglastych. 

 

 

 

 

                                 Rys. 1.4   Umiejscowienie stępki względem pnia w łodzi         Źródło: W. Ossowski 
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 H. Turczyn – Zalewska, Wielkie kultury świata- wikingowie, Świat Książki, Warszawa 1998,  s.75. 



 

Źródło: W. Ossowski 

 

Rys. 1. 5 Ściski korabnicze do łączenia klepek 

 

Metody budowy łodzi wskazują na zbieżność technologii używanej przez Prusów i 

Słowian przy łączeniu poszycia za pomocy kołków, szczególnie w małych jednostkach do 

10m długości
14

. Interesujące nas znaleziska z terenów Elbląga wskazują, że łodzie były 

również naprawiane. Odkryto liczne nity i narzędzia szkutnicze oraz mnóstwo okrętowego 

budulca, którego używano do odbudowy nowych jednostek. Z racji nieprzebytych mokradeł, 

bagien  oraz jezior, na terenie Prus budowano także rozmaite łodzie rybackie, tratwy i promy, 

także dłubanki do wędrówek śródlądowych. Każdy ród pruski żył na zwartych obszarach, 

wśród lasów, a w miejscach trudno dostępnych stawiał własny gród, z dostępem do wody.  
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 J. Wójcicki, Dzieje Polski nad Bałtykiem, Książka i Wiedza, Warszawa 1989, s.15. 



 

Źródło: W. Ossowski 

      Rys. 1.6 Replika łodzi łączonej na nit dębowy 

 

Ogromne znaczenie miały naturalne porty wzdłuż wybrzeża południowo                              

– wschodniego Bałtyku, stanowiące naturalne kotwicowiska na noc. System rzek i jezior 

pozwalał docierać w głąb lądu do położonych tam osad
15

.  

 

Źródło: W. Ossowski 

                 Rys. 1.7  Etapy wykonywania wczesnośredniowiecznej łodzi klepkowej 

 

Kontakty handlowe Prusów uległy zmianie w drugiej połowie XII wieku. Kroniki 

Galla Anonima i Herborda wspominają, że Bolesław Krzywousty dwukrotnie spotykał się                      

z przedstawicielami starszyzny pruskiej
16

. W tym czasie również książęta Pomorza 

Zachodniego rozszerzali swoją władzę na obszarze od Kołobrzegu, aż po ujście Wisły. 
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 H. Turczyn, Wikingowie..., dz. cyt.,  s. 73. 
16

 R. Godecki, Kronika Galla Anonima, wyd. M. Plezia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 13 – 15. 



 Plemiona pruskie stanowiły najsilniejszą ostoję pogaństwa. Bolesław Krzywousty                   

w swym testamencie przeznaczył dla najstarszego syna – seniora  obok ziemi krakowskiej 

także Pomorze Gdańskie i Kujawy czyli ziemie graniczące z prowincją pruską.  

 

 

            archiwum autora 

    Rys. 1.8  Fresk przedstawiający statek rzeczny z 1 ćw. XV wieku w katedrze kwidzyńskiej 

 

Na początku XIII wieku książęta piastowscy zaczęli zbrojny podbój Prus,                         

nie osiągając większych sukcesów. Wyprawy określane jako krucjaty miały 

błogosławieństwo z Rzymu, jednak Prusowie nie chcieli przyjąć nowej wiary i rozpoczęli 

odwetowe działania wojenno-łupieżcze, pustosząc Mazowsze oraz Ziemię Chełmińską
17

. 

Przekazy źródłowe wskazują, iż sztuki wojennej Prusowie nauczyli się od Wikingów, 

wykorzystując ich taktykę i okrucieństwo. Książęta Mazowieccy postanowili utworzyć na 

ziemiach pogranicza pruskiego stałą zbrojną straż. Książę Mazowiecki Konrad nie był jednak 

zręcznym dyplomatą i nie zdawał sobie sprawy ze skutków sprowadzania zakonu do Polski
18

. 

Pierwsi mnisi z krzyżami na płaszczach przybyli do Prus w 1228 roku i przez 

czterdzieści lat opanowali zachodnie terytoria pruskie, tworząc na ich terenie własną                         

administrację. Na sukcesy krzyżackie złożyło się wiele przyczyn: m.in. przewaga militarna i 

okrutne metody prowadzenia walki, ale przede wszystkim brak jedności politycznej plemion 

pruskich, które nie wykształciły swojego państwa, organizacyjnie pozostając na etapie 

wspólnoty plemiennej. Próbowali przeciwstawić się Zakonowi, organizując szereg powstań
19

. 

Jednak Krzyżacy ostatecznie podbili i ujarzmili wszystkie ziemie pruskie do końca XIII 
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 A. Nowakowski, O Wojskach Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie 

zwanego krzyżackim, Ośrodek Badań naukowych, Olsztyn 1988, s.20. 
18

 J. Wójcicki, Dzieje…, dz. cyt.,  s. 37-40. 



wieku. Jako sprawni administratorzy podjęli akcję kolonizacyjną, przesiedlając Prusów i 

sprowadzając kolonistów z terenów niemieckich. Nowe miasta lokowane na miejscowej 

odmianie prawa chełmińskiego, musiały leżeć od siebie nie dalej niż o jeden dzień drogi 

konno, co było zgodne z ówczesną strategią militarną i ekonomiczną Państwa Zakonnego. Do 

celów transportowych wykorzystywano także połączenia rzek i jezior. Wielcy mistrzowie 

krzyżaccy byli świadomi potencjału, jakim była „rodna ziemia pruska”
20

. 

Największym rzecznikiem wykorzystania dróg wodnych na terenie nowo podbitych 

terenów był wielki mistrz Zakonu Winrich von Kniprode. W 1379 roku zdecydował się on na 

odbycie trudnej i uciążliwej podróży rekonesansowej. Na łodzi zbudowanej w Elblągu, 

Winrich von Kniprode wyruszył z Węgorzewa, przez jeziora Mamry i Niegocin dotarł                    

do Rynu, skąd popłynął do Pisza. Jego łódź w wielu miejscach była przenoszona i 

przewożona przez współtowarzyszy podróży. Z kolei z Pisza, rzekami Pisą, Narwią i Wisłą, 

dotarł do Malborka. Na ówczesne czasy była to podróż bardzo uciążliwa i długotrwała. 

Koncepcja Winricha von Kniprode nie znalazła jednak poparcia i zrozumienia u jego 

następców
21

. 

 

 

                                 Rys. 1.9  Frombork wg Krzysztofa Hartknocha z 1684 r.  
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 M. Toeppen, Historia Mazur, Biblioteka Borussii, Olsztyn 1995,  s. 768. 



 

     archiwum autora 

Rys. 1.10 XIX-wieczne freski z zamku w Malborku przedstawiające statki Vridelant i Pilgerim 

 

W trakcie podboju terenów pruskich, Krzyżacy prowadzili pograniczne walki z 

Polską, Litwą i Żmudzią
22

. W wiekach XV i XVI trwał nadal intensywny proces osiedleńczy. 

Z południa przybyli osadnicy polscy, na częściowo wyludnione i opustoszałe pruskie ziemie. 

Jednakże panami tej ziemi pozostawali Krzyżacy i to oni czerpali korzyści wynikające z 

użytkowania jezior.   

Niektóre przekazy źródłowe, mówiące nam o życiu codziennym, uległy rozproszeniu 

na skutek trwających walk, plądrowania zamków zakonnych, pożarów i innych klęsk. 

Nieliczne dokumenty, które przetrwały, mówią o bytowaniu m.in., na zamku w Rynie, o 

tamtejszych zapasach żywności, o rybołówstwie i myślistwie. Źródła, mimo ich 

niekompletności, rzucają światło na gospodarczą stronę czasów krzyżackich i stanowią 

wartość dodaną dla historii regionalnej. Dotyczy to szczególnie danych z „Wielkiej Księgi 

Urzędów Niemieckiego Zakonu Rycerskiego”
23

. Ta fundamentalna książka winna znaleźć się 

w ręku każdego, kto pragnie badać wschodniopruską historię regionu. 

Korzyści z rybołówstwa na jeziorze Ryńskim, Tałtach i na Śniardwach, czerpał zamek 

Ryn, a zamek Kętrzyn z jezior Mamry, Dobskie i Kisajno. Zamek krzyżacki Ryn posiadał w 

roku 1420 na jeziorach mazurskich własną flotę rybacką, składającą się z jednej dużej łodzi i  
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innego statku nazywanego „nasutą”, czterech mniejszych statków, czterech łodzi do 

ciągnięcia sieci i dwóch łodzi towarzyszących
24

. 

 

 

           Rys. 1.11     Archiwum Państwowe na Wawelu sygn. TSch 950 pl)  Źródło: W. Ossowski 

  

Od początku XIV wieku Krzyżacy nasilili swoje ataki na Litwę. Zbrojne wyprawy 

urządzano latem, wykorzystując łodzie, którymi oprócz piechurów płynął sprzęt wojenny, 

żywność i łupy. Zakon krzyżacki stworzył realne niebezpieczeństwo dla interesów Królestwa 

Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dążenia kolejnych władców polskich, 

Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka, do zjednoczenia 

Pomorza z Polską, doprowadziły do konfliktów zbrojnych wygranych przez Polskę. Warto tu 

wspomnieć o flocie kaperskiej, która pokonała flotę krzyżacką na Zalewie Wiślanym w roku 

1463
25

. Po zakończeniu wojny trzynastoletniej na mocy pokoju w Toruniu, Królestwo Polskie 

odzyskało Pomorze Gdańskie także i Warmię z dostępem do Zalewu Wiślanego
26

. 

Ciekawym wydaje się opis modelu okrętu krzyżackiego, przechowywanego na zamku 

malborskim z 1915 r
27

. Model został wykonany w roku 1897 przez kapitana marynarki z 

Hamburga, na podstawie sztychów holenderskiego malarza z XVII w., Wilhelma van de 

Velde. „...Rudel, którym kierować można z pomostu okrętowego opatrzony jest kołem 

obracanym, zamiast używanej powszechnie rączki. Na głównym pokładzie ustawiony jest 

ruchomy kołowrót do kotwicy. Nad tym kołowrotem widać urządzenie, które dozwalało 
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jednocześnie wysuwać i wsuwać działa okrętowe. U bezan-masztu uwiązane są liczne 

„tryski”, czyli sznury cieńsze, które służyły do wywieszania sygnałów marynarskich…Pod 

względem typu konstrukcyjnego, przedstawia okręt, piękną pinasę, smukły a pojemny statek 

o zgrabnym ożagleniu i strojnym linowaniem”
28

. 

Zmiany polityczno-religijne po 1525 roku (Hołd Pruski), a także stopniowe 

uzależnianie się Prus Książęcych od Polski w XVII wieku, spowodowały możliwość 

realizacji projektu połączenia jezior mazurskich. W latach 1660 – 1687 na zlecenie księcia 

pruskiego jego nadworny kartograf Józef Narowicz-Naroński dokonał pomiarów oraz 

sporządził mapy jezior i plany połączeń kanałowych. Myślą przewodnią tych działań była 

możliwość połączenia Wielkich Jezior Mazurskich z Bałtykiem przez Pregołę i Łynę. Prace 

Narońskiego kontynuował Samuel Suchodolec oraz jego syn Jan, który w 1744 roku 

zakończył prace nad opracowaniem planów przyszłych połączeń. Realizacja tych planów 

napotkała wiele przeszkód i była stale odwlekana.  

Trzeci rozbiór Polski spowodował nowy kierunek zainteresowań gospodarczego 

wykorzystania mazurskich jezior. Zaczęto Pisą i Narwią spławiać drewno do pruskiej 

wówczas Warszawy. 

Dynamiczny rozwój wodnych mazurskich szlaków komunikacyjnych miał swój 

początek w XVIII wieku, kiedy to Węgorapą i Pregołą spławiano drewno. Projekt połączenia 

Wielkich Jezior Mazurskich z Bałtykiem umożliwił wybudowanie kanałów, a także 

uregulowanie koryta Węgorapy,  która była kilkukrotnie szersza niż dziś i zdatna do żeglugi.  

W latach 1764 – 1765 wybudowano pięć kanałów oraz sześć śluz i wykorzystywano 

ten szlak do spławu drewna. W latach 1764 – 1767 wybudowano dwie drewniane śluzy i 

przekopano kanały łączące jezioro Kisajno z jeziorem Niegocin. Powstały połączenia z 

jeziorem Tałty (Kanał Kula, Szymoński, Mioduński, Lelecki (Grunwaldzki). Śluzy 

utrzymywały w jeziorze Niegocin poziom wody wyższy o 0,9m niż w jeziorze Mamry i o 

0,6m niż w jeziorze Tałty. Droga wodna połączyła wówczas Giżycko z  Mikołajkami i wioską 

Ruciane.
29

  

Trudności techniczne w utrzymaniu kanałów i ograniczona spławność północnej 

Węgorapy (liczne meandry) ograniczały możliwości transportowe nowo powstałej drogi 

wodnej tylko do okresu wezbrań wiosennych. Z upływem czasu kanały uległy zamuleniu, a 

urządzenia piętrzące wodę niszczały. Pod koniec XVIII wieku śluzy na kanale Niegocińskim i 

Tałckim rozebrano. 
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Dalszy rozwój szlaków komunikacyjnych lądowych i wodnych na Warmii i Mazurach 

i Powiślu jest związany ze zdobyczami rewolucji przemysłowej. Ściśle strzeżone projekty 

maszyn parowych w końcu przedostały się poza tereny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i dotarły do Księstwa Pruskiego na początku XIX wieku. Wykorzystane do napędu 

statków czy lokomotyw, silniki parowe zrewolucjonizowały transport oparty na sile 

pociągowej konia. Zaczęto budować linie kolejowe, które połączyły ważne punkty 

komunikacyjne. Pierwszy etap prac rozpoczęto w 1852 roku, a o budowie tych dróg 

transportowych zdecydowały względy administracyjne i wojskowe. Do 1917 roku powstała 

sieć kolei, która połączyła prawie wszystkie miasta Prus Wschodnich
30

. Jednocześnie nie 

porzucono idei wykorzystania szlaków wodnych do celów transportowych i 

komunikacyjnych.  

W 1854 roku Król Pruski Fryderyk Wilhelm, odnowionym szlakiem wodnym, 

przepłynął na pokładzie parowca o nazwie „Masovia”. W podróż o charakterze 

krajoznawczym Fryderyk Wilhelm IV popłynął wraz ze sternikiem z Mazur, niejakim 

Jankowskim. Trasa wiodła z Rynu przez Mikołajki do Guzianki. Król nie mógł przemieszczać 

się dalej, na Jezioro Nidzkie, gdyż nie istniała jeszcze śluza.
31

 „Masovia” rozbiła się pod 

Rynem w 1865 r.  

 Wybudowanie systemu kanałów miało znaczenie nie tylko gospodarcze, ale również 

wraz z rozpoczęciem budowy twierdzy Boyen, znaczenie militarne. W 1853 roku 

wybudowano kanał umożliwiający transport do twierdzy drogą wodną. Jednak budowa linii 

kolejowej z Grajewa do Giżycka spowodowała, iż stracił on swoje pierwotne funkcje.                  

W latach 1845 – 1849 wybudowano kanał łączący Jezioro Roś ze Śniardwami
32

.  

System północnych połączeń wodnych z XVIII wieku został zniszczony w czasie 

wojen napoleońskich. W związku z tym w roku 1849 powstał nowy projekt budowy kanału 

łączącego wielkie jeziora poprzez Łynę i Pregołę z wodami Bałtyku. Pierwotnie szlak Kanału 

Mazurskiego został wytyczony wzdłuż naturalnego cieku połączonego z XVII – wiecznym 

sztucznym szlakiem wodnym. Dopiero w połowie XIX wieku powstała koncepcja budowy 

Kanału Mazurskiego, który wodami Łyny i Pregoły połączyć miał Wielkie Jeziora Mazurskie 

z Bałtykiem. Woda akwenów miała być odprowadzana na północ, do Łyny i Pregoły. Trasa 

szlaku łączącego jezioro Mamry z rzeką Łyną została wytyczona, jednak sprawę budowy 

kilkakrotnie odwlekano. Rozpoczęto ją w kwietniu w 1911 roku. Projekt zakładał zbudowanie 

kanału od północno – zachodniego brzegu jeziora Mamry, przez jezioro Rydzówka, do 

miasteczka Allenburg (dziś Drużba po rosyjskiej stronie) nad Łyną. Dla pokonania 111m 
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różnicy poziomów między Łyną i Mamrami zbudowano dziesięć nowoczesnych śluz. Prace 

nad budową kanału mazurskiego przerwała I wojna światowa. Wznowiono je pod koniec 

1934 roku i prowadzono do 1942, kiedy kanał był już prawie ukończony i napełniony wodą. 

W 1944 roku Niemcy wysadzili wszystkie mosty na kanale, a rok później Rosjanie 

wymontowali urządzenia hydrotechniczne. Szlak wodny został przecięty granicą państwową i 

stał się symbolem podziału Prus Wschodnich. Po polskiej stronie znajduje się 5 śluz: 

Leśniewo Górne (największa o wysokości ponad 17,2m), Leśniewo Dolne, Piaski (Guja), 

Bajory Małe i Długopole.
33

 

 

Rys. 1. 12 Śluza na kanale mazurskim 

 

Kanał Staropruski zwany Ostródzko-Elbąskim 

Do najlepszych osiągnięć hydrotechnicznych XIX w., należy Kanał Staropruski zwany 

Oberlandzkim. Jest unikatem na skalę światową. Został zbudowany do celów gospodarczych, 

głównie do spływu płodów rolnych i drewna. Koszt budowy kanału wyniósł 4,246 mln 

ówczesnych marek. Mało poruszaną w publikacjach kwestią jest to, iż Kanał Elbląski,  

powstawał etapami, przy czym pierwszy z nich miał miejsce wiele wieków przed jego 

uruchomieniem. Należy bowiem pamiętać, iż w latach 1331 - 1334 powstał Kanał Dobrzycki 

(niem. Weisdorfer Kanal), łączący jezioro Ewingi z jeziorem Jeziorak, wchodzący w skład 

zespołu wodnego dzisiejszego Kanału Elbląskiego. Wybudowany on został na zlecenie 

mieszczan Zalewa, za pozwoleniem komtura z Dzierzgonia Günthera von Schwarzburg. 

Przywilej przez niego wydany zezwalał na korzystanie z kanału jedynie mieszkańcom 
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Zalewa. Pierwsza w tym rejonie sztuczna droga wodna, wybudowana w całości przez 

człowieka, liczyła około 2400m długości 
34

. 

Następny etap powstania Kanału Elbląskiego sięga roku 1825, kiedy to elbląscy 

deputowani do Landtagu Prowincji Pruskiej podnieśli na posiedzeniu problem budowy kanału 

na trasie od jeziora Jeziorak do jeziora Druzno. Wskazywali oni na duże korzyści 

ekonomiczne tej inwestycji. Sprawą nie podlegającą dyskusji jest to, iż decyzja o budowie 

kanału, która zapadła nie wcześniej niż w 1837 roku, wiązała się z wyasygnowaniem 

ogromnych środków na jego budowę i wypływała z faktu uznania przez państwo pruskie 

potrzeby uruchomienia tej drogi wodnej. Mniej więcej około 1837 r. odbyła się audiencja u 

króla Prus Fryderyka Wilhelma III. Była to narada o charakterze techniczno-ekonomicznym. 

George Jacob Steenke uczestniczył w niej w charakterze referenta. Tymi, którzy ostatecznie 

przekonali króla i otworzyli królewską kasę byli: nadprezydent Prowincji Prusy Heinrich 

Theodor von Schön, minister handlu i przemysłu August von der Heydt, urzędnicy Zarządu 

Ziem Prowincji Pruskiej z Królewca, ale również inżynierowie, w tym wspomniany już 

Georg Jakob Steenke
35

.  

Uroczyste rozpoczęcie prac związanych z budową Kanału Elbląskiego nastąpiło 28 

października 1844 w Miłomłynie. Data ta nie została ustalona przypadkowo, bowiem była 

związana z przesunięciem oficjalnych uroczystości zaplanowanych na 15 października - dzień 

urodzin króla Prus Fryderyka Wilhelma IV
36

.  

"Po godzinie 10:00, przy punkcie oznaczonym flagami, skąd kanał miał się rozwidlać 

na dwie odnogi (w kierunku Iławy i w kierunku Ostródy), zebrali się uczestnicy pochodu                  

z Miłomłyna: burmistrz Johann Friedrich Sackolowski, inż. Jerzy Jakub Steenke, landrat 

Kuehnast z Ostródy, superintendent - pastor Brachvogel z Miłomłyna oraz posiadacze 

ziemscy z okolic, dostojnicy z Ostródy, rajcowie i magistrat Miłomłyna, miejscowe bractwo 

kurkowe, młodzież szkolna z nauczycielami oraz rzesza gapiów przybyła pieszo i wozami. 

Najpierw mowę wygłosił pastor Brachvogel, potem przemówił landrat Kuehnast, który 

przedstawił przebieg spraw związanych z budową kanału, podziękował inż. Steenke oraz 

podkreślił łaskawość i przychylność króla, następnie poprosił inż. Steenke o rozpoczęcie prac. 

Ten wygłosił kilka zdań, w których podziękował łaskawości króla za zlecenie wykonania 

przezeń tej budowy, wziął przygotowaną łopatę i wykonał nią trzy sztychy, po nim trzy 

sztychy wykonali landrat Kuehnast, burmistrz Miłomłyna oraz kilku zaproszonych gości"
37

.  
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 Rys. 1.13 Oberlander kanał - pochylnia  

Po wybudowaniu w 1872 roku Śluzy Zielonej koło Ostródy, oddano do użytku 

odcinek kanału z Miłomłyna do Ostródy. W latach 1872-1876 wydłużono kanał o kolejne 

17km - zbudowano wówczas odcinek wiodący poprzez jezioro Szeląg z Ostródy do Starych 

Jabłonek. W dniu 31 sierpnia 1860, obok ostatniej wówczas pochylni - Buczyniec, 

zaaranżowano uroczyste otwarcie Kanału (niem. Der Oberländische Kanal). Zorganizowano 

wtedy próbny rejs, w którym brało udział wielu znakomitych gości, w tym główny 

budowniczy Kanału Elbląskiego, Georg Jakob Steenke oraz minister handlu i przemysłu 

Królestwa Prus, August von der Heydt.  

Próba generalna funkcjonowania Kanału miała jednak miejsce około dwa miesiące 

później - w dniu 29 października 1860. W tym dniu poddano weryfikacji sprawność działania 

urządzeń kanału pod kątem technicznym. Sześć barek wyładowanych drewnem pomyślnie 

pokonało wówczas cztery pochylnie.
38
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    Rys. 1.14 Pochylnia Buczyniec 
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Kanały na Wielkich Jeziorach Mazurskich 

Koncepcja połączenia Wielkich Jezior Mazurskich w jeden długi szlak powstała                     

w głowie Józefa Nartowicza-Narońskiego. Z zawodu geodeta, przybył na Mazury w XVII 

wieku jako innowierca uchodzący z Polski przez prześladowaniami religijnymi. Elektorowie 

brandenburscy przyjmowali chętnie emigrantów, gdyż potrzebowali ludzi                                   

dla zagospodarowania prowincji. W 1660 roku Narońskiemu ofiarowano słabo opłacane 

stanowisko nadwornego kartografa, z poleceniem dokonania pomiarów kraju i sporządzenia 

map. Hohenzollernom były one potrzebne zarówno ze względów strategicznych jak i                     

dla ustalenia wymiaru podatków. Naroński dokonał pomiarów całej Doliny Jezior 

Mazurskich. Prace Narońskiego kontynuował Samuel Suchodolec i jego syn Jan, inżynier 

wodny. W 1744 roku Suchodolec, opracował szczegółowe plany kanałów, które przekopano 

znacznie później.  

W latach 1845 – 1848 i 1851 – 1856 kanały mazurskie pogłębiono i poszerzono, 

doprowadzając do ustalenia się zwierciadła wód w całym systemie (116m n.p.m.). 

Wybudowano też wówczas Śluzę Karwik i przekopano w latach 1845-1849  Kanał Jegliński 

łączący jezioro Śniardwy z jeziorem Roś. Następnie w 1899 r. przebudowano na kamienno-

ceglaną śluzę Guziankę. W 1910 r. na WJM wybudowano przeprawę wodną Przerwanki, na 

szlaku do jeziora Gołdopiwo.  

Już wcześniej inżynierowie poszukiwali bardziej ekonomicznego połączenia Nidy do 

jeziora Bełdany. W latach 1764-1766 przekopano Kanał Ruciański (Ruczaj, Fluschen) między 

Guzianką Wielką a Jez. Nidzkim i wybudowano pierwszą śluzę na Guziance, uzyskując tym 

samym nowe połączenie wodne z południem Mazur. Na mapach z początku XVIII wieku 

możemy zobaczyć, że jeziora te nie mają ze sobą połączenia i stanowią oddzielne zbiorniki 

wodne. Wybudowana równolegle z kanałem pierwsza śluza nie zdała egzaminu. W 1775 r. 

wymyślono aby do spławiania drewna wykorzystać wolną rynnę obok wybudowanego wtedy 

nowego tartaku. Później poszerzono i pogłębiono rzekę Nidkę tak, że mogło być nią 

spławiane długie drewno. W 1835 r. spławiono nie mniej jak 6000 sztuk pni. Budowniczowie 

przystąpili do opracowania planów, które pozwoliłyby skierować spław przez Guziankę. 

Pierwszym krokiem był wykup ogromnego tartaku w Guziance przez państwo pruskie w 1855 

r. W latach 1877-1878 wybudowano właściwą rozmiarami śluzę komorową. Wtedy też 

zamknięto odpływ rzeką Nidką. 
39
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         Rys. 1.15    Śluza Guzianka lata 30 XX wieku 
 

Przy przebudowie śluzy Guzianka, do kopania użyto nowoczesnych jak na owe czasy 

maszyn inżynieryjnych, do jakich należały koparki parowe, które miały nieporównywalnie 

większą wydajność od kopaczy z łopatami i taczkami. Pierwotnie komora śluzy zostawała 

umocniona i wyłożona drewnem, które z czasem zastąpiono cegłą, a następnie zalano 

betonem odpornym na działanie wody. Po zamknięciu odpływu rzeką Nidką i spiętrzeniu 

jezior leżących wyżej, poprawiła się sytuacja pod względem rolnym na terenach położonych 

niżej, tj. w rejonie jeziora Bełdany. Doszło do osuszenia permanentnie zalewanych w okresie 

wiosennym terenów rolnych i leśnych, dzięki czemu prognozy w gospodarce były bardziej 

przewidywalne i nie narażone na wieczne kaprysy pogodowe. Przybyło łąk i pastwisk, z 

których zbierano więcej siana i wypasano więcej bydła. Tereny leśne nie ulegały wodnej 

degradacji.   Dzięki rozbudowaniu śluzy, a właściwie budowie drugiego, zupełnie nowego 

obiektu, bez przeszkód można było dopłynąć statkiem z Giżycka, Mikołajek na kraniec 

Jeziora Nidzkiego i niżej, do starej huty żelaza w Jaśkowie. Pomijając znaczenie gospodarcze, 

przedłużenie szlaku wodnego na Jezioro Nidzkie przyczyniło się do ożywienia ruchu 

turystycznego. Pierwsze połączenie pasażerskie uruchomiono w 1891 r. Statki napędzane parą 

wkrótce zostały zastąpione spalinowymi i rozpoczęły regularne rejsy pomiędzy osadami na 

Mazurach
40

. Warto nadmienić, że cały szlak Wielkich Jezior liczy w przybliżeniu 220km, 

wraz z bocznymi jeziorami i ciekami wodnymi.  

                                                 
40 Yachtsportgeschichte Seglerzeitschrift "Die Yacht" 1911, Nr-10 s. 244-245. www.fky.org (21.04.2013) 

http://www.yachtsportmuseum.de/flipbook-yacht/1911_10/
http://www.fky.org/
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