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POLSKA

PROBLEM MIERZEI
THE PROBLEM OF THE SPIT

M ierzeja Wiślana znajduje się w na południowo-wschodnim brzegu Zatoki Gdańskiej. Jest piaszczystym wałem 
oddzielającym Morze Bałtyckie od Zalewu Wiślanego, utworzonym poprzez działania prądów morskich 
i wiatru. Rozciąga się od Gdańska do Bałtijska w Okręgu Kalingradzkim Federacji Rosyjskiej, na długości 

96 km i szerokości od 300 m do 2,5 km.

Od początków osadnictwa w ujściu Wisły do Morza Bałtyckiego rozwój i dobrobyt regionu były ściśle związane 
z dostępem do morskich szlaków handlowych i swobodną żeglugą. Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiły 
zmiany na politycznej mapie Europy i nowo ustanowiona granica polsko-radziecka przecięła Zalew Wiślany i Mierzeję, 
zamykając jedyny naturalny tor wodny z Elbląga na Morze Bałtyckiego. Od tego momentu prawo do żeglugi przez 
Cieśninę Piławską zostało Polakom odebrane wbrew przepisom międzynarodowego prawa morskiego, przyczyniając 
się do zaniku gospodarki morskiej w regionie i upadku portu elbląskiego. Po transformacji ustrojowej w 1989 r. 
ograniczone udostępnianie i zamykanie Cieśniny stało się elementem gry dyplomatycznej Federacji Rosyjskiej. 
W imię obrony interesów państwa polskiego rząd wrócił do zrodzonego jeszcze w czasach I RP pomysłu budowy 
kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej. Jest on szansą na rozwój Elbląga, Fromborka, Tolkmicka, Krynicy Morskiej, 
Kątów Rybackich i całego obszaru znajdującego się wokół Zalewu Wiślanego.

The Vistula Spit is located on the south-eastern shore of the Bay of Gdańsk. It is a sandy embankment separating 
the Baltic Sea from the Vistula Lagoon, created by the action of sea currents and wind. 96 km long and 300 m 
to 2.5 km wide, it stretches from Gdańsk to Baltiysk in the Kaliningrad District of the Russian Federation.

From the beginning of the settlement at the mouth of the Vistula to the Baltic Sea, the development and prosperity of the 
region were closely related to the access to sea trade routes and free shipping. After the end of World War II, the political 
map of Europe changed and the newly established Polish-Soviet border crossed the Vistula Lagoon and the Spit, closing 
the only natural fairway from Elbląg to the Baltic Sea. From that moment on, the right to navigate through the Piława 
Strait was taken from Poles against the provisions of international maritime law, contributing to the disappearance 
of maritime economy in the region and the collapse of the Elbląg port. After the political transformation in 1989, the 
restricted access to and closure of the Strait became an element of the diplomatic game of the Russian Federation. In 
the name of defending the interests of the Polish state, the government returned to the idea of   building a shipping canal 
on the Vistula Spit, born in the times of the First Republic of Poland. It is an opportunity for the development of Elbląg, 
Frombork, Tolkmicko, Krynica Morska, Kąty Rybackie and the entire area around the Vistula Lagoon.
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„Wolność znaczy dobrobyt”   
„Freedom means prosperity” 
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Szanowni Państwo, 

24 lutego 2022 roku porządek, który znaliśmy legł w gruzach, a świat stanął u progu kolejnej straszliwej wojny. 
Federacja Rosyjska  napadła na niepodległą Ukrainę, rozpoczynając pełnoskalowe działania wojenne, nazywane 
eufemistycznie na użytek wewnętrzny „specjalną operacją wojskową” mającą na celu przeprowadzenie przymusowej 
demilitaryzacji i rzekomej denazyfikacji naszego wschodniego sąsiada. W tym miejscu nie sposób nie zauważyć 
analogi z dramatem Rzeczypospolitej Polskiej z 17 września 1939 r., gdy Związek Sowiecki wprowadzając w życie 
ustalenia tajnego porozumienia z niemiecką III Rzeszą (pakt Ribbentrop-Mołotow) pod pozorem „wewnętrznego 
bankructwa państwa polskiego” oraz „troski o zamieszkującą terytorium Polski bratnią ludność ukraińską i białoruską” 
zbrojnie wkroczył na terytorium naszej ojczyzny. Tym samym rozpoczął się okres masowych aresztowań elity polskiej, 
ludobójstwa bezbronnych oficerów Wojska Polskiego w Katyniu, Charkowie i Twerze, deportacji ludności polskiej na 
wschód Związku Sowieckiego oraz okupacji Polski zakończonej 4 czerwca 1989 r.

Obecnie nowa rzeczywistość, w której się znaleźliśmy tym bardziej uzmysławia nam, jak ważne jest bezpieczeństwo, 
suwerenność i niezależność gospodarcza naszej Ojczyzny. Tak jak próba uniezależnienia się II Rzeczypospolitej od 
Wolnego Miasta Gdańska leżała u podstaw strategicznej decyzji o budowie portu w Gdyni, tak łamanie przez stronę 
rosyjską umów dwustronnych i utrudnienia żeglugi przez Cieśninę Piławska stały się kamieniem milowym budowy 
kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną otwierającego miastu Elbląg i całemu regionowi swobodną i niezależną 
drogę na Morze Bałtyckie, dającą szanse na trwały rozwój.

Zakończona inwestycja budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną nabiera nowego wymiaru. Jest efektem 
prawie trzydziestu lat wysiłków i starań wielu polityków i samorządowców regionu elbląskiego w wolnej Polsce przy 
wymiernym wsparciu czynników rządowych. Przekop Mierzei Wiślanej to nie tylko nowe możliwości i nowe horyzonty 
dla Polski, to nowa gwarancja niezależności i bezpieczeństwa.

Karol Nawrocki
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Ladies and Gentlemen,

on 24 February 2022, the order we knew was crushed and the world found itself on the brink of another terrible war. 
The Russian Federation invaded independent Ukraine by launching a full-scale military operation, euphemistically 
called for domestic use “a special military operation” aimed at the forced demilitarization and alleged denazification 
of our eastern neighbour. It is impossible not to notice the analogy with the drama of the Republic of Poland of 17 
September 1939, when the Soviet Union, implementing the arrangements of a secret agreement with the German 
Third Reich (the Ribbentrop-Molotov Pact), under the guise of “internal bankruptcy of the Polish state” and “concern 
for the fraternal Ukrainian and Belarusian population living in the Polish territory”, forced its way into our homeland. 
Thus, the period of mass arrests of the Polish elite began, the genocide of defenceless officers of the Polish Army in 
Katyń, Kharkiv and Tver, the deportation of the Polish population to the east of the Soviet Union and the occupation of 
Poland, which ended on 4 June 1989.

The new reality in which we now find ourselves makes us realize the importance of security, sovereignty and economic 
independence of our homeland. Just as the attempt of the Second Republic of Poland to gain independence from 
the Free City of Gdańsk lay at the basis of the strategic decision to build the port in Gdynia, so does the breach 
by the Russian side of bilateral agreements and hindering navigation through the Piława Strait lay at the basis of 
constructing the shipping channel through the Vistula Spit, which gives the city of Elbląg and the entire region an 
independent fairway to the Baltic Sea and the opportunity for sustainable development.

The completed investment of the construction of the shipping channel through the Vistula Spit takes on a new 
dimension. It is the result of almost thirty years of efforts of many politicians and local government officials from the 
Elbląg region in free Poland, with tangible support from the government. The Ditch of the Vistula Spit means not only 
new opportunities and new horizons for Poland, it is a new guarantee of independence and security.

Karol Nawrocki
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Szanowni Państwo,

Otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną rozpoczyna nowy rozdział w historii całego regionu północno-
wschodniej Polski. Największe miasto tego terenu Elbląg w swojej historii był ważnym portem morza Bałtyckiego, 
przed II Wojną Światową w mieście funkcjonowało szereg prężnych zakładów przemysłowych ze słynną stocznią 
Schichaua na czele. Po 1945 r., kiedy zmieniły się granice Naszego państwa do kursu swobodnego dostępu z morza 
Bałtyckiego do portu w Elblągu wrócił słynny Eugeniusz Kwiatkowski wicepremier, minister przemysłu i handlu, 
minister skarbu II Rzeczpospolitej, który postulował przekopanie kanałów na mierzei, zamykającej zatokę elbląską 
w okolicy Krynicy Morskiej. W realiach zależności Polski od ZSRS ten pomysł został zablokowany na lata, i stał się 
symbolem uzależnienia tej części Polski od Moskwy. Dyskusje o przekopie trwały kolejne pół wieku, a port w Elblągu 
poważnie tracił na znaczeniu. Ponownie tematem przekopu Mierzei Wiślanej można było się zająć po 1989 r. Realne 
kroki podjęto w 2006 r. kiedy to rząd Prawa i Sprawiedliwości przystąpił do przygotowania inwestycji. Zmiany na 
scenie politycznej spowodowały przesunięcie w czasie realizacji projektu. Do tematu powrócono w 2015 r, po zmianie 
władzy. Marek Gróbarczyk ówczesny Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został odpowiedzialny za 
inwestycję. W ciągu 4 lat zebrano dokumentację niezbędną przy tego typu inwestycji tj. przeprowadzono konsultacje, 
przygotowano raport oddziaływania na środowisko, wykonano badania ferromagnetyczne i archeologiczne oraz 
uzyskano wszelkie wymagane pozwolenia, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodno-
prawne i zezwolenie na realizację inwestycji. W lutym 2019 r. wykonano wycinkę drzew na terenie budowy po to, aby nie 
zaszkodzić zwierzętom w okresie letnim. Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji zakończyło okres koncepcyjny 
a rozpoczęło okres budowy. Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną znacząco poprawi dostęp do portu 
w Elblągu oraz zagwarantuje Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego na Bałtyk z pominięciem kontrolowanej 
przez Rosję Cieśniny Piławskiej. Dzięki temu rozwiązaniu elbląski terminal będzie mógł przyjmować coraz większe 
ładunki odciążając trójmiejskie porty. Rozwój tego portu będzie sprzyjał powstawaniu nowych miejsc pracy, poprawi 
walory turystyczne miejscowości położonych nad Zalewem Wiślanym oraz wpłynie na rozwój gospodarczy całego 
regionu północno-wschodniej Polski. 

Leonard Krasulski 
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Ladies and Gentlemen,

the opening of the shipping channel through the Vistula Spit opens a new chapter in the history of the entire region 
of north-eastern Poland. Historically, the largest city in this area, Elbląg, was an important port on the Baltic Sea. 
Before World War II, there were a number of thriving industrial plants in the city, with Schichau’s famous shipyard 
at the forefront. After 1945, when the borders of our country changed, the famous Deputy Prime Minister, Minister 
of Industry and Trade and Minister of Treasury of the Second Republic of Poland Eugeniusz Kwiatkowski returned to 
the idea of   free access from the Baltic Sea to the port in Elbląg, and called for digging the spit closing the Elbląg Bay 
near Krynica Morska. In the reality of Poland’s dependence on the USSR, this idea was blocked for years and became 
a symbol of the dependence of this part of Poland on Moscow. Discussions about the dig continued for the next half 
of a century, as the port in Elbląg was losing its importance. The topic could be once again returned to after 1989. 
Real steps were taken in 2006, when the government of Law and Justice began to prepare the investment. Changes 
on the political scene caused a delay in the implementation of the project. The subject was returned to in 2015 after 
the change of government. Marek Gróbarczyk, the then minister of maritime economy and inland navigation, became 
responsible for the investment. Within four years, the necessary documentation was collected, consultations were 
carried out, an environmental impact report was prepared, ferromagnetic and archaeological studies were carried 
out, and all required permits were obtained, including the decision on environmental conditions, water-legal permit 
and investment permit. In February 2019, tree felling was carried out at the construction site in order not to harm the 
animals during the summer. Signing the contract with the investment contractor ended the conceptual phase and 
started the construction phase. The construction of the shipping channel through the Vistula Spit will significantly 
improve access to the port in Elbląg and will guarantee Poland free access from the Vistula Lagoon to the Baltic Sea, 
bypassing the Piława Strait controlled by Russia. Thanks to this solution, the Elbląg terminal will be able to receive 
ever larger loads, relieving the Tri-City ports. The development of this port will be conducive to the creation of new jobs, 
will improve the tourist value   of towns located on the Vistula Lagoon and will affect the economic development of the 
entire region of north-eastern Poland.

Leonard Krasulski 
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Herb Elbląga (domena publiczna)

Elbląg coat of arms (public domain)

Herb Krynicy Morskiej (domena publiczna)

Krynica Morska coat of arms (public domain)

Herb Tolkmicka (domena publiczna)

Tolkmicko coat of arms (public domain)
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Herb Fromborka (domena publiczna)

Frombork coat of arms (public domain)

Herb Braniewa (domena publiczna)

Braniewo coat of arms (public domain)

Herb Tolkmicka (domena publiczna)

Tolkmicko coat of arms (public domain)
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Rekonstrukcja portowej osady Truso (wyk. Marek F. Jagodziński, rys. Bogdan Kiliński, MAH)

Reconstruction of the port settlement of Truso (concept by Marek F. Jagodziński, prepared by Bogdan Kiliński, MAH)
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LEGENDARNE TRUSO
THE LEGENDARY TRUSO

Na przestrzeni VII–XI w. położone w basenie Morza Bałtyckiego osady stanowiły 
ośrodki wymiany handlowej pomiędzy kupcami z zachodniej Europy a ludami 
skandynawskimi, bałtyjskimi i słowiańskimi. Na ważne emporium wyrosła 

osada skandynawskich kupców Truso (dzisiejszy Janów Pomorski). Położona u ujścia 
Wisły do Zalewu Wiślanego i jeziora Drużno, w niewielkiej odległości od otwartego 
morza, stała się częścią handlowego systemu duńskich wikingów, których towary 
pośrednio poprzez Dniepr i Wołgę docierały do krajów arabskich. 

In the 7th–11th centuries, the settlements located in the Baltic Sea basin were 
centres of trade between merchants from Western Europe and the Scandinavian, 
Baltic and Slavic peoples. The settlement of Scandinavian merchants, Truso 

(today: Janów Pomorski) grew into an important emporium. Located at the mouth of 
the Vistula River to the Vistula Lagoon and Lake Drużno, a short distance from the 
open sea, it became part of the Danish Viking trade system, whose goods reached 
Arab countries indirectly via the Dnieper and the Volga.

15
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Wykonany przez Hugo Conwentza model łodzi z Bągartu, będącej głównym środkiem transportu morskiego (długość ok. 9–11 m, szerokość ok. 2,5–3 m) (MAH)

A model made by Hugo Conwentz of a boat from Bągart, which was the main means of sea transport (ca. 9–11 m long, ca. 2.5–3 m wide) (MAH)

Opis kraju Estów (Prusów) Wulfstana uzupełniony przez anglosaskiego króla Alfreda Wielkiego, panującego 
w latach 872–899 (Paweł Orozjusz, Historiarum adversus paganos libri VII) 

Wulfstan’s description of the country of Estes (Prussians) supplemented by the Anglo-Saxon king Alfred the 
Great, reigning in 872–899 (Paulus Orosius, Historiarum adversus paganos libri VII)

„Kraj Estów jest bardzo duży i jest tam dużo miast, a w każdym 
mieście jest król. A jest tam dużo miodu i rybitwy. A król 
i najważniejsi piją kobyle mleko, ubodzy zaś i niewolni piją miód”.
“The country of the Estes is wide and there are great many cities, 
and in every city there is a king. And there is a lot of honey and 
terns. And the king and those most important drink mare’s milk, 
while the poor and the slaves drink mead”.
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Hedeby

SZWECJA
Gotlandia

Bornholm

Truso

Mapa podróży Wulfstana, anglosaskiego podróżnika, który ok. 890 r. z portu Hedeby na terenie obecnej Danii dotarł do Truso (rys. Barnin Rej)

Map of the travels of Wulfstan, an Anglo-Saxon traveller who, ca. 890, reached Truso from the port of Hedeby in what is now Denmark (prepared by Barnin Rej)
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Ozdoby wykopane w Janowie Pomorskim: paciorki krążkowe z bursztynu, zapinka 
pierścieniowata z mosiądzu, zapinka dziobowata z brązu (MAH)

Ornaments excavated in Janów Pomorski: amber ring beads, brass ring clasp, 
bronze bow-shaped clasp (MAH)

18



Prawdopodobny układ delty Wisły ok. 1300 r. wykonany przez Hugo Bertrama w 1907 r. Ówczesne ujście Wisły wraz z wyspami tworzyło 
dogodną sieć połączeń z morzem (PAN BG)

The probable layout of the Vistula delta ca. 1300, made by Hugo Bertram in 1907. The Vistula estuary at that time and the islands created 
a convenient network of connections with the sea (PAN BG)
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Paciorki szklane oraz zawieszki żelazne odkryte w Janowie Pomorskim, zestawione w kolię (MAH)

Glass beads and iron pendants discovered in Janów Pomorski, arranged in a necklace (MAH)
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Srebrne monety orientalne odkryte w Janowie Pomorskim (MAH)

Oriental silver coins discovered in Janów Pomorski (MAH)
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Odważniki kubooktaedryczne wykonane z brązu i żelaza stanowiące ówczesny pieniądz, odkryte w Janowie Pomorskim (MAH)

Cubo-octahedral weights made of bronze and iron and used as money, discovered in Janów Pomorski (MAH)
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CZASY KRZYŻACKIE
TEUTONIC PERIOD

W okresie panowania na tych terenach Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego 
powstawanie osad i rozwój miast związane były z tworzeniem się szlaku handlowego na 
linii wschód – zachód pomiędzy Nowogrodem Wielkim a Lubeką. W wiekach XIII i XIV Elbląg 

miał połączenie z Wisłą poprzez Nogat, a do morza prowadziły przejścia w kształtującej się równolegle 
z deltą Mierzei Wiślanej. Okres największego rozkwitu handlu i żeglugi morskiej przypadł na pierwszą 
połowę XIV w. i wiązał się z udziałem Elbląga w Związku Miast Hanzeatyckich. Port elbląski wyposażony 
w nabrzeże, pomosty przeładunkowe, wagę, dźwig i magazyny był najważniejszym portem 
tranzytowym Pomorza Wiślanego. Kupcy elbląscy uczestniczyli i pośredniczyli w wymianie handlowej 
z Rusią, Inflantami, Saksonią, Westfalią i Nadrenią. Konkurencyjna polityka handlowa Zakonu, wzrost 
znaczenia Gdańska oraz pogarszające się warunki naturalne utrudniające żeglugę przyczyniły się do 
kryzysu handlu elbląskiego na przełomie wieków XIV i XV. 

During the reign of the Order of the Blessed Virgin Mary of the German House in this area, the 
formation of settlements and the development of cities were associated with the formation of 
an east–west trade route between Veliky Novgorod and Lübeck. In the 13th and 14th centuries, 

Elbląg was connected to the Vistula through the Nogat, and there were passages to the sea in the Vistula 
Spit, which was being shaped along with the delta. The first half of the 14th century was the period of 
the greatest boom in trade and shipping, due to Elbląg’s participation in the Hanseatic League. The 
port of Elbląg, equipped with a quay, reloading platforms, scales, crane and warehouses, was the most 
important transit port of the Vistula Pomerania. Merchants from Elbląg participated in and brokered 
trade with Ruthenia, Livonia, Saxony, Westphalia and Rhineland. The competitive trade policy of the 
Order, the growing importance of Gdańsk and the deteriorating natural conditions hindering shipping 
contributed to the Elbląg trade crisis at the turn of the 15th century.

XIII–XVII w.
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Mapa Prus Henryka Zella wykonana po 1542 r. (PAN BG)

Map of Prussia by Henry Zell made after 1542 (PAN BG)

24



Pieczęć Starego Miasta Elbląga z 1242 r. Średniowieczny zespół osadniczy obejmował zamek 
krzyżacki, Stare Miasto Elbląg (zał. 1237 r.) i Nowe Miasto Elbląg (zał. 1335–1341) (APG)

Seal of the Old Town of Elbląg from 1242. The medieval settlement complex included a Teuto-
nic castle, the Old Town of Elbląg (est. 1237) and the New Town of Elbląg (est. 1335–1341) (APG) 

Pieczęć Tolkmicka (zał. 1299 r.) z XIV w. (PAN BG)

Seal of Tolkmicko (est. 1299) from the 14th c. (PAN BG)

Pieczęć Braniewa (zał. 1249–1255 r.) z połowy XIV w. (PAN BG)

Seal of Braniewo (est. 1249–1255) from the mid-14th c. (PAN BG)

Pieczęć Fromborka (zał. 1287 r.) z XIV w. (PAN BG)

Seal of Frombork (est. 1287) from the 14th c. (PAN BG)
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Balga k. Lochstedt (przed 1258–poł. XVI w.)

Balga (1311–poł. XVI w.) główne przejście

Nowa Głębia (1311–poł. XVI w.)

Mapa Mierzei Wiślanej z zaznaczonymi cieśninami. W tym czasie Mierzeja Wiślana stanowiła szereg oddzielonych morzem odcinków. Istniały trzy udo-
kumentowane głębie prowadzące do otwartego morza: główna cieśnina Balga, Balga k. Lochstedt i Nowa Głębia. Przed XIII w. przejścia znajdowały się 
prawdopodobnie między miejscowościami Skowronki i Przebrno oraz Łysica (dzisiejsza Krynica Morska) i Wielbłądzi Grzbiet, a także koło Nowej Karczmy 
(rys. Barnin Rej)

Map of the Vistula Spit with straits marked. At that time, the Vistula Spit was a series of sections separated by the sea. There were three documented passa-
ges leading to the open sea: the main Balga Strait, Balga near Lochstedt and Nowa Głębia. Before the 13th century, there were probably passages between 
the villages of Skowronki and Przebrno, and Łysica (today: Krynica Morska) and Wielbłądzi Grzbiet, as well as near Nowa Karczma (prepared by Barnin Rej)

Po lewej koga – jednomasztowiec o długości ok. 30 m, szerokości 7 m, 3 m zanurzenia 
i ładowności 200 ton, po prawej holk – trójmasztowiec o ładowności 300 ton. Statki budo-
wane w elbląskich stoczniach (łasztowniach) (NMM) 

On the left, a koga – a single-masted ship, ca. 30 m long, 7 m wide, with a draft of 3 m and 
a carrying capacity of 200 tons, on the right, a holk – a three-masted ship with a capacity 
of 300 tons. Ships built in Elbląg shipyards (łasztownias) (NMM)
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Balga k. Lochstedt (przed 1258–poł. XVI w.)

Balga (1311–poł. XVI w.) główne przejście

Nowa Głębia (1311–poł. XVI w.)
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I RZECZPOSPOLITA – 
DOMINIUM MARIS BALTICI
FIRST POLISH REPUBLIC – DOMINIUM MARIS BALTICI

W latach 1466–1772 Elbląg był drugim co do ważności portem Rzeczypospolitej. Jego 
pozycji sprzyjał plan stworzenia królewskiej floty morskiej gwarantującej bezpieczeństwo 
na morzu. W konfliktach królów polskich z Gdańskiem Elbląg opowiadał się po stronie 

Korony, za co uzyskiwał przywileje. W 1570 r. król Zygmunt August wybrał port elbląski na miejsce 
budowy pierwszych jednostek floty królewskiej. W 1577 r. Stefan Batory wobec przeciągającej się 
wojny z Gdańskiem nie tylko nakazał spławianie towarów Wisłą wyłącznie do Elbląga i zezwolił na 
wolny handel, ale także zlecił znalezienie na Mierzei Wiślanej odpowiedniego miejsca na przekop. 
W związku z podporządkowaniem się Gdańska królowi pomysłu tego nie zrealizowano. Dogodne 
warunki handlu wykorzystali kupcy angielscy, przenosząc z Gdańska do Elbląga kantor Kompanii 
Wschodniej. Lata 1595–1625 były dla miasta okresem prosperity – wartość morskich obrotów 
portu stanowiła 30–96 proc. całkowitych obrotów handlu morskiego Prus Książęcych.

In the years 1466–1772, Elbląg was the second most important port in the Republic of Poland. Its 
position was strengthened by the plan to create a royal sea fleet that would guarantee safety 
at sea. In the conflicts of Polish kings with Gdańsk, Elbląg was on the side of the Crown, for 

which it obtained privileges. In 1570, Sigismund II Augustus chose the Elbląg port as the site of 
construction of the first units of the royal fleet. In 1577, Stephen Báthory, in view of the protracted 
war with Gdańsk, not only ordered the floating of goods down the Vistula only to Elbląg and allowed 
free trade, but also ordered a suitable place for a ditch to be found on the Vistula Spit. Due to 
the submission of Gdańsk to the king, this idea was never realized. The English merchants took 
advantage of the favourable terms of trade and transferred the East Company’s exchange office 
from Gdańsk to Elbląg. The years 1595–1625 were a period of prosperity for the city – the port’s sea 
turnover accounted for 30–96% of the total maritime trade turnover in Ducal Prussia.

XIII–XVII w.
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Model galeonu „Smok” zbudowanego na polecenie Zygmunta Augusta w Elblągu (NMM) 

Model of the Dragon galleon built on the order of Sigismund II Augustus in Elbląg (NMM) 
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Mapa z 1641 r. przedstawiająca część Prus Królewskich. W tym okresie Cieśnina Bałgijska zanikała, nowe przejście do morza powstało zaś w Cieśninie Piławskiej, po-
zostającej pod kontrolą Księstwa Prus. Pogorszyło to opłacalność handlu z Elblągiem w związku z koniecznością uiszczania drugiego cła w pruskiej Piławie (PAN BG).

Map of parts of Royal Prussia from 1641. During this period, the Balgiysk Strait was disappearing, and a new passage to the sea was created in the Piława Strait, under 
the control of the Duchy of Prussia. This made trade with Elbląg less profitable due to the need to pay a second duty in the Prussian Piława (PAN BG)
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Między Gdańskiem a Elblągiem zrodziło się współzawodnictwo i słabszy, mniej handlowy 
Elbląg we wszelkich zatargach Gdańska z koroną stawał, po stronie królów polskich. 
Ta wierność miasta nad Habem leżącego nie pochodziła zapewnie wyłącznie z uczucia 
bezinteresownego przywiązania. Miał Elbląg w tem swoje widoki. Nie zawiodły go 
nadzieje. Od pierwszej chwili, gdy się z Gdańskiem wszczęły spory, zamierzał król 
zniszczeć handlowe jego znaczenie, przenosząc do Elbląga główne emporyum  czyli 
skład handlu polskiego. Jakoż w myśl rozporządzeń króla Stefana zostać miał Elbląg tem 
ogniskiem, tym rynkiem, co pośredniczył między Polską a krajami obcemi. Woli króla 
sprzeciwiała się wszakże silna potęga – sama natura. Więc trwałych skutków nie miało 
rozporządzenie Stefana; przystań elbląska z gdańskim portem pod względem dogodności 
równać się nie mogła. Ale czas pewien spławiano wszystko Nogatem „pod sławny 
Olbiąg”, a z temi statkami, komięgami, z polskiem zbożem płynęły i do miasta bogactwa. 
Otrzymał Elbląg to samo prawo, jakie Gdańsk miał przed wojną, pobierania cła od 
wszystkich towarów przez przystań wywożonych do krajów zagranicznych.

Stefan Batory pod Gdańskiem w 1576–7 r. Listy, uniwersały, instrukcye (Źródła dziejowe,  t. 3), Warszawa: A. Pawiński 1877
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A competition arose between Gdańsk and Elbląg, and the weaker, less commercial 
Elbląg, in all Gdańsk’s conflicts with the crown, was on the side of the Polish kings. 
This fidelity to the city on Hab probably did not come solely from a feeling of 
disinterested attachment. Elbląg had its interests in this. And it was not disappointed. 
From the very first moment when disputes broke out with Gdańsk, the king intended 
to destroy its commercial significance, transferring to Elbląg the main centre of Polish 
trade. According to the orders of King Stephen, Elbląg was to become this market, 
which mediated between Poland and foreign countries. Yet the king’s will was opposed 
by a mighty power – nature itself. So Stephen’s decree had no lasting effect; The port of 
Elbląg could not match the port of Gdańsk in terms of convenience. But for some time 
everything was carried down the Nogat “to the famous Olbig”, and with these ships, 
komięgis, with Polish grain, wealth also come to the city. Elbląg was granted the same 
right that Gdańsk had before the war, to collect customs duties on all goods exported to 
foreign countries through the marina.

Rycina z 1779 r. przedstawiająca Wyspę Spichrzów w Elblągu (APG)

A drawing from 1779 of the Granary Island in Elbląg (APG)

Stefan Batory pod Gdańskiem w 1576–7 r. Listy, uniwersały, instrukcye (Źródła dziejowe,  t. 3), Warszawa: A. Pawiński 1877
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Pierwsza strona układu pomiędzy magistratem Elbląga a Kom-
panią Wschodnią, będącego podstawą prawną jej działalności. 
Strony zobowiązały się wspólnie ponosić koszty utrzymania portu 
(Pacta conventa inter magistrarum Elbingensem et societatem 
Anglorum, 3 V 1585 r.) (APG)

The first page of the agreement between the municipality of 
Elbląg and the East Company, which was the legal basis for its 
activities. The parties undertook to jointly bear the port mainte-
nance costs (Pacta conventa inter magistrarum Elbingensem et 
societatem Anglorum, 3 V 1585) (APG)



„Natenczas tam będąc naleźlichmy takie miejsce snadne, 
którędyby Hab (Zalew Wiślany) do morza puścić mógł 
Neryngę (Mierzeję) przekopawszy, a nie było tego kilka 
stajań więcej kopać; zaczemby Elbiang miał już port 
lepszy a niż ma, aniby trzeba było Neryngę wyspę tak 
daleko objeżdżać (bo ją objeżdżają aż na Królewiec)”. 
“When we were there we found a place where the Hab 
[Vistula Lagoon] could access the sea if there was a ditch 
dug in Nerynga [the Spit], and it would not have to be 
dug that big; so that Elbiang would have a better port 
than it has, and it would not be necessary for people to 
travel around Nerynga island (as they do all the way to 
Królewiec)”.

Kronika Marcina Bielskiego, 1597 r. (domena publiczna). Budowa królewskiej floty wojennej wymagała usprawnienia żeglugi na Zalewie Wiślanym. Przygo-
towanie planu i dokonanie pomiarów głębokości Zalewu i odległości od morza Batory zlecił Mikołajowi Firlejowi (kasztelanowi wiślickiemu, wychowankowi 
Gimnazjum Elbląskiego), Piotrowi Kłoczewskiemu (staroście małogoskiemu i sekretarzowi królewskiemu) oraz burmistrzowi Elbląga Janowi Sprenglowi, 
którzy zaproponowali przekopanie Mierzei Wiślanej w okolicach Skowronek. Innym pomysłem Batorego było osuszenie gdańskiej Leniwki i skierowanie 
głównego biegu Wisły wprost do Zalewu.

The chronicle of Marcin Bielski, 1597 (public domain). The construction of the royal navy required improving the navigation conditions of the Vistula 
Lagoon. Báthory commissioned the preparation of the plan and the measurements of the depth of the Lagoon and the distance from the sea to Mikołaj 
Firlej (castellan of Wiślica, pupil of the Elbląg Gymnasium), Piotr Kłoczewski (starost of Małogoszcz and royal secretary), and the mayor of Elbląg, Jan 
Sprenglana, who proposed to dig a ditch in the Vistula Spit near Skowronki. Another idea of Báthory was to drain the Gdańsk Leniwka and direct the main 
course of the Vistula directly to the Lagoon. 
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Widok na Wyspę Spichrzów w Elblągu, 1853 r. (APG)  

View of the Granary Island in Elbląg, 1853 (APG)36



OKRES REWOLUCJI  
PRZEMYSŁOWEJ
INDUSTRIAL REVOLUTION

Od połowy XIX wieku do początków XX w. Elbląg przeżywał okres intensywnego rozwoju gospodarczego, stając 
się ważnym ośrodkiem przemysłowym Prus Wschodnich. To w tym okresie powstały słynne Zakłady Schichaua 
(stocznia, fabryka lokomotyw i kotłów parowych) , fabryka samochodów Komnick, zakłady wyrobów metalowych 

i emaliowanych A.H. Neufelda czy słynny browar elbląski (Elbinger Aktien-Brauerei/Brauerei Englisch Brunnen). Rozwijał się 
handel, miasto odnotowało znaczny wzrost liczby ludności.

Jednocześnie port elbląski przestał odgrywać kluczową rolę w rozwoju miasta, głównie ze względu na pogarszające się 
warunki żeglugi tj. płytkość Zalewu Wiślanego i stałe zamulanie szlaków wodnych Elbląga. Koniecznością stała się inwestycja 
w pogłębienie toru wodnego prowadzącego z Elbląga na Zalew. W tym okresie trasy rejsów morskich ograniczały się do 
basenu Morza Bałtyckiego (Krynicy Morskiej, Gdańska, Rostocka, Szczecina i Hamburga). Modernizacji i powiększenia 
wymagał elbląski port, do którego podłączono linię kolejową.

From the mid-19th century to the beginning of the 20th century, Elbląg experienced a period of intense economic 
development, becoming an important industrial centre of East Prussia. It was this period that saw the establishment of 
famous Schichau’s Plants (shipyard, factory of locomotives and steam boilers), Komnick’s car factory, A.H. Neufelda’s 

factory of metal and enamel products, or the famous Elbląg brewery (Elbinger Aktien-Brauerei/Brauerei Englisch Brunnen). 
Trade flourished and the city experienced a significant increase in population.

At the same time, the port of Elbląg ceased to play a key role in the development of the city, mainly due to the deteriorating 
shipping conditions, i.e. the shallowness of the Vistula Lagoon and the constant silting of Elbląg waterways. An investment in 
deepening the fairway leading from Elbląg to the Lagoon became a necessity. During this period, sea voyages were limited 
to the Baltic Sea basin (Krynica Morska, Gdańsk, Rostock, Szczecin and Hamburg). The port in Elbląg, to which the railway 
was then connected, required modernization and expansion.
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Plany przedstawiające rozbudowę stoczni Schichaua w Elblągu, Gdańsku i Piławie w latach 1837–1912 (BE) 

Plans presenting the expansion of Schichau’s shipyards in Elbląg, Gdańsk and Piława in the years 1837–1912 (BE)
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Montownia lokomotyw fabryki Schichaua w Elblągu (BE) 

Assembly of locomotives at Schichau’s factory in Elbląg (BE)
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Stocznia Schichaua w Elblągu, przełom wieków XIX i XX (BE)

Schichau’s shipyard in Elbląg, turn of the 20th c. (BE)
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Stocznia Schichaua w Elblągu, 1882 r. (BE)

Schichau’s shipyard in Elbląg, 1882 (BE) 

Stocznia Schichaua w Elblągu, przełom wieków XIX i XX (BE)

Schichau’s shipyard in Elbląg, turn of the 20th c. (BE)
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Okładka jubileuszowego wydawnictwa przygotowanego na 75-lecie 
zakładów Schichaua, przedstawiająca scenę wodowania statku 
w gdańskiej filii elbląskiej firmy (BE)

The cover of a jubilee publication prepared for the 75th anniversary 
of Schichau’s factory, presenting the scene of launching a ship in 
the Gdańsk branch of the Elbląg company (BE)
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Mapa połączeń żeglugowych z Krynicy Morskiej na początku XX w. (BE)

Map of shipping connections from Krynica Morska at the beginning of the 20th c. (BE)

43



Elbląg. Targ Rybny i nabrzeże rzeki Elbląg, początek XX w. (APG)

Elblag. Fish Market and the Elbląg River embankment, early 20th century (APG)

Elbląg. Kobiety handlujące rybami na Targu Rybnym, początek XX w. (APG)

Elblag. Women selling fish at the Fish Market, early 20th century (APG)
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Frombork. Pomnik Mikołaja Kopernika, początek XX w. (APG)

Frombork. Nicolaus Copernicus monument, early 20th century (APG)

Frombork. Wzgórze katedralne, początek XX w. (APG)

Frombork. Cathedral hill, early 20th century (APG)
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Suchacz. Po prawej stronie na wzgórzu widoczny hotel „Zameczek nad Zatoką” (Haffschlosschen), początek XX w. (APG)

Suchacz. On the right, on the hill, the hotel Zameczek nad Zatoką (Haffschlosschen), early 20th century (APG)
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Wraz z rozwojem Elbląga w połowie XIX w. na Mierzei Wiślanej uruchomio
Morskiej. Miejscowość miała połączenie morskie ze Świnoujściem przez Sopo
Wiślany. Wizytówką uzdrowiska była ciągnąca się wzdłuż wydmy nad plażą p
Along with the development of Elbląg in the mid-19th century, a very popul
Morska. The town had a sea connection with Świnoujście via Sopot or Piław
showpiece of the health resort was the 1600 m long promenade stretching al
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anej uruchomiono cieszące się dużą popularnością uzdrowisko w dzisiejszej Krynicy 
rzez Sopot lub Piławę oraz z Gdańskiem, Elblągiem i Tolkmickiem przez Zalew 
d plażą promenada o długości ok. 1600 m.
ry popular health resort was opened in the Vistula Spit in what today is Krynica 

t or Piława and with Gdańsk, Elbląg and Tolkmicko via the Vistula Lagoon. The 
tretching along the dune above the beach.

Molo w Krynicy Morskiej, początek XX w. (APG)

Pier in Krynica Morska, early 20th c. (APG) 49



Pierwsza w Niemczech pogłębiarka parowa wyprodukowana w stoczni Schichaua w 1841 r. (BE)

The first steam dredger in Germany manufactured in Schichau’s shipyard in 1841 (BE)
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LATA DWUDZIESTE,  
LATA TRZYDZIESTE XX W.
1920S AND 1930S

Wybuch I wojny światowej w 1914 r. przyczynił się do utraty dotychczasowych rynków zbytu (głównie w Rosji 
i Wielkiej Brytanii) i zmniejszenia produkcji najważniejszych elbląskich zakładów. W 1918 r., po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej, pomimo kryzysu gospodarczego w Niemczech, Elbląg pozostawał w dalszym ciągu 

ważnym ośrodkiem przemysłowym w Prusach Wschodnich. Jednak utworzenie Wolnego Miasta Gdańska doprowadziło 
do zerwania istniejących naturalnych kontaktów między tymi miastami i stagnacji gospodarczej. Część fabryk, takich 
jak zakłady Schichaua i Komnicka, została upaństwowiona. Dopiero lata trzydzieste XX w. przyniosły poprawę sytuacji, 
w związku z szeroko zakrojonymi zamówieniami na potrzeby modernizowanej armii niemieckiej. 

W tym też okresie, na zlecenie magistratu miasta Elbląga, powrócono do idei przekopu Mierzei Wiślanej w rejonie Krynicy 
Morskiej. Projekt opracowany przez dwóch elbląskich architektów Herberta Dromtra i Otto Jauera zakładał osuszenie 
i zagospodarowanie na potrzeby rolnictwa około 63 % powierzchni Zalewu Wiślanego, z jednoczesnym zachowaniem 
pierwotnego toru wodnego przez Cieśninę Pilawską na linii Elbląg-Królewiec i budową kanału żeglugowego będącego 
przedłużeniem rzeki Elbląg w kierunku Krynicy Morskiej.

W latach trzydziestych XX w., na skutek centralizacji gospodarki i rzemiosła, nieznacznie poprawiła się koniunktura portu 
elbląskiego, odnotowano ożywienie gospodarcze, wzrosła wymiana handlowa i liczba przeładowanych towarów. W latach 
1933-1937 do portu elbląskiego zawinęło 1605 statków, zainwestowano znaczne środki w poprawę infrastruktury.

The outbreak of World War I in 1914 contributed to the loss of existing sales markets (mainly in Russia and Great 
Britain) and to a reduction in the production of the most important Elbląg plants. In 1918, after the end of World 
War I, despite the economic crisis in Germany, Elbląg remained an important industrial centre of East Prussia. The 

establishment of the Free City of Gdańsk, however, led to the breaking of the existing natural contacts between these cities 
and to economic stagnation. Some factories, i.a. Schichau’s and Komnick’s plants, were nationalized. It was not until the 
1930s that the situation improved in connection with large-scale orders for the needs of the modernized German army.

At the same time, at the request of the city council of Elbląg, the idea of   ditching the Vistula Spit in the area of   Krynica 
Morska was returned to. The project developed by two architects from Elbląg, Herbert Dromtr and Otto Jauer, assumed 
drainage and development for agriculture of approximately 63% of the area of   the Vistula Lagoon, while maintaining the 
original fairway through the Piława Strait on the Elbląg–Królewiec line and the construction of a navigation canal being an 
extension of the Elbląg River towards Krynica Morska.

In the 1930s, as a result of the centralization of the economy and crafts, the situation of the Elbląg port slightly improved, 
economic recovery was noted, trade and the number of transhipped goods increased. In the years 1933–1937, 1,605 ships 
called at the port of Elbląg and considerable funds were invested in improving the infrastructure.
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Okładka Memorandum o osuszeniu Zalewu Wiślanego i przebiciu się przez Mierzeję Wiślaną 
koło Krynicy Morskiej autorstwa Herberta Dromtra i Otto Jauera z 1932 r. (BE)

Cover of the Memorandum on draining the Vistula Lagoon and digging through the Vistula 
Spit near Krynica Morska by Herbert Dromtr and Otto Jauer from 1932 (BE)
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Plan polderyzacji Zalewu Wiślanego i budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną z 1932 r. (BE)

Plan of polderization of the Vistula Lagoon and construction of a ditch through the Vistula Spit from 1932 (BE)
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Projekt kanału żeglugowego autorstwa Herberta Dromtra i Otto Jauera z 1932 r. (BE)

Design of a shipping canal by Herbert Dromtr and Otto Jauer from 1932 (BE)
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Widok na przystań i zabudowania stoczniowe w Elblągu (MZM)

View of the marina and shipyard buildings in Elbląg (MZM)



56

Elbląg. Przystań parowcowa ze statkami pasażerskimi Preussen i Kahlberg (MAH)

Elbląg. Przystań parowcowa ze statkami pasażerskimi „Preussen” i „Kahlberg” (MAH)



II WOJNA ŚWIATOWA
WORLD WAR II

Pod koniec lat trzydziestych XX w. po dojściu do władzy Adolfa Hitlera dla stoczni Schichaua w Elblągu oznaczało 
wznowienie produkcji na potrzeby zbrodniczej niemieckiej machiny wojennej, poprawiając znacznie sytuację 
ekonomiczną zakładu. Stocznia specjalizowała się w produkcji kutrów torpedowych, organizując też szkolenia 

dla załóg. Poza w/w jednostkami w Elblągu powstawały głównie transportowce, niszczyciele, zbiornikowce i holowniki. 
Identyczna sytuacja miała miejsca w zakładach Komnicka, specjalizujących się w produkcji samochodów ciężarowych 
i pozostałych fabrykach elbląskiego przemysłu metalowego. 

Wybuch wojny zwiększył zapotrzebowanie na broń i amunicję oraz sprawił, że Elbląg zaczął pełnić bardzo ważną rolę 
w wojennej polityce III Rzeszy Niemieckiej osiągając swój szczyt w latach 1943-1944. W stoczni Schichau’a rozpoczęto 
budowę miniaturowych okrętów podwodnych typu „Seehund” w pozostałych fabrykach powstawały samochody pancerne, 
działa, silniki lotnicze. Niedobór pracowników płci męskiej próbowano zastąpić kobietami i robotnikami przymusowymi.

For Schichau’s shipyard in Elbląg, Adolf Hitler’s coming to power at the end of the 1930s meant the resumption of 
production for the criminal German war machine, which significantly improved the economic situation of the plant. 
The shipyard specialized in the production of torpedo boats, and organized training for the crews. Apart from the 

torpedo boats, it mainly built transporters, destroyers, tankers and tugs. The same situation took place in Komnick’s plant, 
specializing in the production of trucks, and in other metal plants in Elbląg.

The outbreak of the war increased the demand for weapons and ammunition and made Elbląg play a very important role in 
the war policy of the Third Reich, reaching its peak in 1943–1944. Schichau’s shipyard started building miniature Seehund 
submarines, while armoured cars, guns and aircraft engines were manufactured in the remaining factories. Due to the 
shortage of male workers, women and forced labourers were also sent to work.
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Plan Elbląga z okresu II wojny światowej opracowany przez Komendę 
Główną Armii Krajowej (AIPN)

Plan of Elbląg from the period of World War II developed by the Home 
Army Headquarters (AIPN)
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Basen torpedowy w stoczni Schichau w Elblągu (BE)

Torpedo basin in Schichau’s shipyard in Elbląg (BE)
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Dr Robert Ley, przywódca nazistowskiego Niemieckiego Frontu Pracy podczas wizyty w Elblągu (BE)

Dr. Robert Ley, leader of the Nazi German Labour Front during his visit to Elbląg (BE)
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Przywódca nazistowskiego Niemieckiego Frontu Pracy dr Robert Ley podczas przemówienia do pracowników Stoczni Schichaua w Elblągu (BE) 

Dr. Robert Ley, leader of the Nazi German Labour Front, during a speech in front of the employees of Schichau’s shipyard in Elbląg (BE)
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Okręt podwodny typu Seehund produkowany w stoczni Schichaua 
w Elblągu w czasie II wojny światowej (MIIWŚ)

Seehund submarine manufactured in Schichau’s shipyard in Elbląg 
during World War II (MIIWŚ)
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ZNISZCZENIA WOJENNE
WAR DESTRUCTION

Po zakończeniu II wojny światowej Elbląg powrócił w granice Polski. Miasto znajdowało się 
w katastrofalnej sytuacji spowodowanej zniszczeniami infrastruktury portowej i zabudowy 
miejskiej. Stare Miasto uległo całkowitemu zniszczeniu, a w pozostałych częściach 

miasta zniszczenia zabudowy szacowano na 35 proc. Innym niszczycielskim czynnikiem było 
rozgrabianie terenów przemysłowych i demontaż instalacji technicznych przez Armię Czerwoną. 
Z 64 istniejących przedsiębiorstw 39 zdemontowano i wywieziono niemal w całości do ZSRS.

A fter the end of World War II, Elbląg returned to Poland. The city was in a catastrophic 
situation caused by the destruction of port and urban infrastructure. The Old Town was in 
ruin, and it was estimated that 35% of the buildings were destroyed in the remaining parts 

of the city. Another devastating factor was the looting of industrial sites and the dismantling of 
technical installations by the Red Army. Out of 64 existing enterprises, 39 were dismantled and 
transported almost entirely to the USSR.
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Działo na tle zniszczonych budynków ul. Rycerskiej w Elblągu, 1945 r. (MIIWŚ)

A gun in front of destroyed buildings at Rycerska Street in Elbląg, 1945 (MIIWŚ)
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Żołnierze sowieccy na tle panoramy zniszczonego Elbląga (MIIWŚ)

Soviet soldiers, destroyed Elbląg in the background (MIIWŚ) 65
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Zniszczony sowiecki sprzęt wojskowy na tle ruin Elbląga, 1945 r. (MIIWŚ)

Destroyed Soviet military equipment against the ruins of Elbląg, 1945 (MIIWŚ)
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Zniszczony sowiecki czołg na ulicy Stary Rynek w Elblągu, 1945 r. (MIIWŚ)

Destroyed Soviet tank on Stary Rynek street in Elbląg, 1945 (MIIWŚ)
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Zniszczona infrastruktura stoczni Schichaua w Elblągu, 1945 r. (MAH)

Destroyed infrastructure of Schichau’s shipyard in Elbląg, 1945 (MAH)

Zatopiony statek na rzece Elbląg na tle stoczni Schichaua, 1945 r. (MIIWŚ)

A sunken ship on the Elbląg River, Schichau’s shipyard in the background, 1945 (MIIWŚ)
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SOWIECKA DOMINACJA
SOVIET DOMINATION

Decyzje w sprawie współczesnej granicy Polski i statusu Zalewu Wiślanego zapadły 
w sierpniu 1945 r. na konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie, bez udziału przedstawicieli 
władz polskich. Sankcjonowały je umowy polsko-sowieckie z lat 1945, 1957 i 1961. 

Niepublikowany protokół do umowy z 16 sierpnia 1945 r. regulował zasady żeglugi przez Cieśninę 
Piławską, ograniczając ją de facto do przeprawy w czasie pokoju: „Przejście przez cieśninę będzie 
otwarte dla statków handlowych pod polską banderą zdążających do portu w Elblągu i z powrotem, 
w przypadku wzięcia przez ZSRR udziału w wojnie w Europie działanie protokołu ustaje”. Do 
protokołu odwoływały się późniejsze regulacje dwustronne, np. umowa z 15 lutego 1961 r.: „Polskie 
statki handlowe przepływają przez radziecką część Zalewu Wiślanego (Kaliningradskij Zaliw) 
i Cieśninę Piławską (Bałtijskij Kanał) w obydwu kierunkach – zgodnie z wcześniej zawartymi 
porozumieniami”. W rzeczywistości żaden polski statek przez te wody nie przepłynął, a zapisy 
umów stały w sprzeczności z zapisami o morzu terytorialnym i strefie przyległej w I Konwencji 
genewskiej (1958 r.) oraz Konwencji o prawie morza (1982 r.).

Decisions regarding the contemporary Polish border and the status of the Vistula Lagoon 
were made in August 1945 at the Big Three conference in Potsdam, without the participation 
of representatives of the Polish authorities. They were sanctioned by the Polish–Soviet 

agreements of 1945, 1957 and 1961. The unpublished protocol to the agreement of 16 August 1945 
regulated the rules of navigation through the Piława Strait, in fact limiting it to peacetime: “The 
passage through the strait will be open to merchant ships under the Polish flag, bound for the port 
of Elbląg and back, unless the USSR takes part in the war in Europe”. Later bilateral regulations 
referred to the protocol, such as the agreement of 15 February 1961: “Polish merchant ships 
pass through the Soviet part of the Vistula Lagoon (Kaliningradskij Zaliw) and the Piława Strait 
(Bałtijskij Kanał) in both directions – in accordance with previous agreements”. In fact, no Polish 
ship sailed through these waters. The provisions of the agreements contradicted the provisions on 
the territorial sea and the adjacent zone in the 1st Geneva Convention (1958) and the Convention 
on the Law of the Sea (1982).
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Mapa przedstawiająca granicę Polski z ZSRS, załącznik do umowy z 16 VIII 1945 r. między RP a ZSRS o polsko-sowieckiej granicy państwowej (domena publiczna)

Map showing the Polish border with the USSR, appendix to the agreement of 16 August 1945 between the Republic of Poland and the USSR on the Polish–Soviet border (public domain)
72



Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, prezydent USA Harry Truman i przywódca ZSRS 
Józef Stalin podczas konferencji koalicji antyhitlerowskiej, Poczdam, 28 VII 1945 r. (NAC)

British Prime Minister Winston Churchill, US President Harry Truman and USSR leader Joseph 
Stalin at the anti-Nazi coalition conference in Potsdam, 28 July 1945 (NAC)
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Artykuł 3 Umowy z 16 sierpnia 1945 r. między RP a ZSRS o polsko-sowieckiej granicy państwowej (domena publiczna)

Article 3 of the Agreement of 16 August 1945 between the Republic of Poland and the USSR on the Polish–Soviet border (public domain)
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Artykuł 1 umowy z 5 marca 1957 r. między PRL a ZSRS o wytyczeniu istniejącej polsko-sowieckiej granicy państwowej w części przylegającej 
do Morza Bałtyckiego (domena publiczna)

Article 1 of the agreement of March 5, 1957 between the People’s Republic of Poland and the USSR on the demarcation of the existing Polish–
Soviet state border in the part adjacent to the Baltic Sea (public domain)
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Artykuły 14 umowy z 15 lutego 1961 r. między rządem PRL a rządem ZSRS o stosunkach prawnych na polsko-sowieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wza-
jemnej pomocy w sprawach granicznych. Wewnętrzne uregulowania prawne wymuszały na Polsce na miesiąc przed sezonem żeglugowym przekazanie wykazu 
statków polskich, zamierzających płynąć przez cieśninę. Statki innych bander musiały poruszać się zgodnie z sowieckimi przepisami (domena publiczna)

Article 14 of the agreement of 15 February 1961 between the government of the People’s Republic of Poland and the government of the USSR on legal relations on 
the Polish-Soviet state border as well as cooperation and mutual assistance in border matters. Internal legal regulations forced Poland to submit a list of Polish 
ships intending to sail through the strait one month before the shipping season. Ships under other flags had to move according to Soviet regulations (public domain)
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DELEGATURA RZĄDU  
DLA SPRAW WYBRZEŻA 1945–1948
GOVERNMENT DELEGATION FOR COASTAL AFFAIRS  
(1945–1948)

Eugeniusz Kwiatkowski funkcję Delegata Rządu dla Spraw Wybrzeża formalnie objął 12 września 
1945 r. Jego zadaniem miały być nadzór i koordynacja działań instytucji państwowych 
odbudowujących porty na wybrzeżu, a także odbudowa miast portowych i uruchomienie 

przemysłu nadmorskiego oraz współudział w akcji osiedleńczej w miastach nadmorskich. Centrala 
Delegatury mieściła się w Gdańsku, a w Szczecinie działał jej Oddział. Organizacyjnie Delegatura dzieliła 
się na szefostwa zagadnień. Swym zasięgiem obejmowała obszar całego wybrzeża od Świnoujścia 
przez Kołobrzeg, Ustkę, Władysławowo, Gdynię, Gdańsk, Elbląg i Frombork, na Braniewie kończąc. Teren 
Zalewu Wiślanego wchodził pod egidę Szefa Zagadnień Wybrzeża Wschodniego, który administracyjnie 
działał od Wisły Śmiałej na wschód od Śpiewowa poprzez Elbląg, Tolkmicko i Frombork do granicy 
wschodniej Wybrzeża. Na ten obszar odbudowy powojennej Delegatura przeznaczała najmniej środków 
finansowych – zaledwie 10 proc. z puli dla całego Wybrzeża. Delegaturę zlikwidowano w 1948 r.

Eugeniusz Kwiatkowski formally assumed the function of the Government Delegate for Coastal 
Affairs on 12 September 1945. His task was to supervise and coordinate the activities of state 
institutions rebuilding ports on the coast, as well as rebuilding port cities, launching the coastal 

industry, and participating in settlement actions in coastal cities. The headquarters of the Delegation 
was located in Gdańsk, and there was a branch in Szczecin. Organizationally, the Delegation was divided 
into heads of issues. Its range covered the entire coast from Świnoujście through Kołobrzeg, Ustka, 
Władysławowo, Gdynia, Gdańsk, Elbląg and Frombork, ending with Braniewo. The area of the Vistula 
Lagoon fell under the aegis of the Chief of Issues for the Eastern Coast, who administratively operated 
from Wisła Śmiała east of Śpiewów through Elbląg, Tolkmicko and Frombork to the east border of the 
Coast. The Delegation allocated the least financial resources to this area of post-war reconstruction – 
only 10% from the pool for the entire Coast. The delegation was liquidated in 1948.
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Eugeniusz Kwiatkowski (1888–1974) – polski chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu (1926–1930) i minister skarbu (1935–1939) II Rzeczpospolitej, po wojnie 
Delegat Rządu dla Spraw Wybrzeża (1945–1948), w 1948 r. przymusowo odsunięty przez władze od działalności politycznej i skierowany na emeryturę (NAC)

Eugeniusz Kwiatkowski (1888–1974) – Polish chemist, Deputy Prime Minister, Minister of Industry and Trade (1926–1930) and Minister of the Treasury (1935–1939) of the 
Second Polish Republic, after the war Government Delegate for Coastal Affairs (1945–1948), in 1948 forcibly removed from political activity by the authorities and retired (NAC)
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„Trzeba poddać dyskus j i  myśl  o przekopaniu 
kana łów na mierzei ,  zamyka jące j  zatokę 
elb ląską w okol icy Kalbergu,  da jącego 
4 porty ryback ie  w te j  zatoce”. 
“We should d i scuss  the idea of  d igg ing 
cana ls  in the spi t  c los ing the Elb ląg Bay 
in the v ic in i ty of  Kalberg ,  g iv ing 4 f i shing 
ports  in thi s  bay”.

Okładka książki Eugeniusza Kwiatkowskiego Budujemy nową Polskę nad Bałtykiem z 1945 r. (domena publiczna)

Cover of the book Budujemy nową Polskę nad Bałtykiem by Eugeniusz Kwiatkowski from 1945 (public domain)

Eugeniusz Kwiatkowski, Budujemy nową Polskę nad Bałtykiem



„Dziennik Bałtycki” 2009, nr 197  (BE)

Dziennik Bałtycki 2009, no. 197 (BE)
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Zacumowane statki pasażerskie przy nabrzeżu w Elblągu, lata pięćdziesiąte XX w. (fot. J. Siudecki, APM)

Passenger ships moored at the quay in Elbląg, 1950s (photo: J. Siudecki, APM)
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82
Nabrzeże w Elblągu, lata powojenne (fot. K. Jabłoński, APM)

The quay in Elbląg, post-war years (photo: K. Jabłoński, APM)
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75%
Wybrzeże
Centralne

15%
Wybrzeże Zachodnie

10%
Wybrzeże Wschodnie

Lata 1945–1948

Nakłady finansowe na poszczególne odcinki wybrzeża w ramach działalności 
Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża (rys. Wojciech Wabik) 

Financial expenditure on individual sections of the coast as part of the activities 
of the Government Delegation for Coastal Affairs (prepared by Wojciech Wabik)



NADZIEJA NA PRZEKOP  
MIERZEI WIŚLANEJ
HOPE FOR THE DITCH OF THE VISTULA SPIT

Ideę połączenia polskich portów Zalewu Wiślanego z morzem podnoszono po 1945 r. kilkakrotnie. 
Na konferencji gospodarczej w Elblągu w kwietniu 1946 r. z udziałem przedstawicieli delegacji 
rządowej z Państwowego Biura Planowania Przestrzennego poruszano kwestię połączenia 

Elbląga z morzem kanałem o głębokości 6–7 m. Delegat Rządu dla Spraw Wybrzeża Eugeniusz 
Kwiatkowski wskazywał na znaczenie gospodarcze przekopu mierzei w okolicach Krynicy Morskiej. 
W 1949 r. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego rozpoczęła prace nad dokumentacją. 
Powstały dwie koncepcje, z których jedna przewidywała pojedynczy kanał o szerokości 75 m, 
a druga dwa mniejsze, wlotowy i wylotowy, o szerokości 50 m. Koncepcje te upadły w głównej 
mierze za sprawą ówczesnego kierownika Wydziału Komunikacyjnego PZPR Mieczysława Popiela. 
W 1958 r. sprawę przekopu podniesiono podczas narady Plenum Miejskiej Rady Narodowej 
w Elblągu, jednakże i tej inicjatywy nie wprowadzono w życie. 

The idea of connecting the Polish ports of the Vistula Lagoon with the sea was raised several 
times after 1945. At the economic conference in Elbląg in April 1946, with the participation 
of representatives of the government delegation from the State Spatial Planning Bureau, 

the issue of connecting Elbląg with the sea through a 6–7 m deep channel was discussed. The 
Government Delegate for Coastal Affairs, Eugeniusz Kwiatkowski, pointed to the economic 
importance of a spit ditch in the vicinity of Krynica Morska. In 1949, the State Economic Planning 
Commission began working on documentation. Two concepts were created, one of which envisaged 
a single 75 m wide channel, and the other two smaller ones, inlet and outlet, 50 m wide. These 
concepts failed largely because of the then head of the Communications Department of the Polish 
United Workers’ Party, Mieczysław Popiel. In 1958, the issue was again raised during the meeting 
of the Plenum of the City National Council in Elbląg, but that initiative was not implemented either.
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Zacumowany holownik „Okoń” i statek pasażerski „Walerian Wróblewski” przy nabrzeżu w Elblągu, lata pięćdziesiąte XX w. (APM) 

Tug Okoń and passenger ship Walerian Wróblewski moored at the quay in Elbląg, 1950s (APM)
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Barka towarowa cumująca przy nabrzeżu w Elblągu, lata pięćdziesiąte XX w. (APG)

Freight barge mooring at the quay in Elbląg, 1950s (APG)
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Tygodnik społeczno-gospodarczy „Życie Gospodarcze”, 15 XII 1957 (BE)

Socio-economic weekly Życie Gospodarcze, 15 XII 1957 (BE)88



Tygodnik społeczno-kulturalny „Warmia i Mazury” 1958, nr 3 (BE) 

Socio-cultural weekly Warmia i Mazury 1958, no. 3 (BE)

„Głos Elbląga” 1958, nr 12 (BE)

Głos Elbląga 1958, no. 12 (BE)

Artykuł zamieszczony w „Jantarze” w 1949 r., opisujący projekt osuszenia Zalewu Wiślanego i powiększenia kanału żeglugowego z wyjściem na morze w okolicach 
Krynicy Morskiej oraz analizujący niemieckie plany stworzenia polderów na terenie Zalewu Wiślanego, chroniących Żuławy przed zalaniem w wyniku powodzi (BE) 

An article published in Jantar in 1949, describing the project of draining the Vistula Lagoon and enlarging the navigation channel with an exit to the sea in the vicinity 
of Krynica Morska, and analysing German plans to create polders in the Vistula Lagoon, protecting Żuławy against flooding (BE)
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NIEWYKORZYSTANE 
SZANSE
MISSED OPPORTUNITIES

W okresie PRL Elbląg nie miał sposobności do odzyskania dawnego statusu portu 
morskiego i ośrodka stoczniowego, a kontrola ZSRS nad żeglugą przez Cieśninę Piławską 
pogłębiała zapaść gospodarczą miasta i regionu. Uprawiane na Zalewie Wiślanym 

rybołówstwo znajdowało rynek zbytu w zakładach przetwórstwa rybnego w Tolkmicku. W 1946 r. 
w Kadynach uruchomiono Ośrodek Wyszkolenia Rybackiego w majątku należącym do Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1967 r. Kapitanat Portu Elbląg przeniesiono do Tolkmicka, 
a w 1977 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów zakwalifikowano rzekę Elbląg do wód 
śródlądowych. Uruchomienie śródlądowego szlaku wodnego Elbląg-Gdańsk oraz przestawienie 
infrastruktury portowej na potrzeby przemysłowe elbląskich zakładów nie miały wpływu na rozwój 
żeglugi w Elblągu i regionie. Przewozy pasażerskie odbywały się na trasie Gdańsk–Elbląg–Krynica 
Morska oraz Elbląg–Ostróda–Iława. W wymiarze symbolicznym związki z morzem celebrowano 
podczas Elbląskich Dni Morza, organizowanych w latach 1972, 1976, 1977 i 1978. 

During the Polish People’s Republic, Elbląg did not have the opportunity to regain its former 
status of a seaport and shipbuilding centre, and the control of the USSR over shipping 
through the Piława Strait deepened the economic collapse of the city and the region. The 

fishery on the Vistula Lagoon found an outlet in the fish processing plants in Tolkmicko. In 1946, 
the Fisheries Training Centre was opened in Kadyny on the property belonging to the Warsaw 
University of Life Sciences. In 1967, the Harbour Master’s Office of Elbląg was moved to Tolkmicko, 
and in 1977, pursuant to an Ordinance of the Council of Ministers, the Elbląg River was classified 
as inland waters. The launch of the Elbląg–Gdańsk inland waterway and the conversion of the port 
infrastructure to the industrial needs of Elbląg plants did not affect the development of shipping 
in Elbląg and the region. Passenger transport took place on the routes Gdańsk–Elbląg–Krynica 
Morska and Elbląg–Ostróda–Iława. Symbolically, ties with the sea were celebrated during the Elbląg 
Sea Days, organized in 1972, 1976, 1977 and 1978.
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Barkas – typowa dla Zalewu Wiślanego łódź rybacka w porcie rybackim w Suchaczu, 
lata pięćdziesiąte XX w. (fot. Janusz Sowiński, APG) 

Barkas - a fishing boat typical for the Vistula Lagoon in the fishing port in Suchacz, 
1950s (photo: Janusz Sowiński, APG)

Rybacy przy pracy w porcie rybackim w Tolkmicku, lata pięćdziesiąte XX w. (fot. Janusz Uklejewski, APG)

Fishermen at work in the fishing port in Tolkmicko, 1950s (photo: Janusz Uklejewski, APG)
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Barkas podczas połowu na Zalewie Wiślanym (fot. Janusz Uklejewski, APG)

Barkas fishing in the Vistula Lagoon (photo: Janusz Uklejewski, APG)
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Mapa Zalewu Wiślanego z 1958 r. z zaznaczonymi portami Elbląg, Suchacz, Tolkmicko, Frombork, Braniewo (Nowa Pasłęka), Krynica Morska i Kąty Rybackie (NMM)

Map of the Vistula Lagoon from 1958 with the following ports marked: Elbląg, Suchacz, Tolkmicko, Frombork, Braniewo (Nowa Pasłęka), Krynica Morska and Kąty Rybackie (NMM)
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Port we Fromborku (fot. Hebel, APG) 

Port in Frombork (photo: Hebel, APG) 
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Łodzie rybackie w porcie w Tolkmicku, lata pięćdziesiąte XX w. (NMM)

Fishing boats in the port in Tolkmicko, 1950s (NMM)
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Rybacy podczas wyładunku złowionych ryb, Krynica Morska [Janusz Uklejewski, APG]

Fishermen unloading caught fish in Krynica Morska (photo: Janusz Uklejewski, APG)
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Plakaty na Elbląskie Dni Morza (BE)

Posters for the Elbląg Sea Days (BE)
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Elbląg, lata siedemdziesiąte XX w. (fot. K. Kaczyński, APM)

Elbląg, 1970s (photo: K. Kaczyński, APM)
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Port rybacki w Elblągu, lata siedemdziesiąte XX w. (fot. Czesław Misiuk, zbiory Tomasza Misiuka)

Fishing port in Elbląg, 1970s (photo: Czesław Misiuk, collections of Tomasz Misiuk)
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Budowa nabrzeża w Elblągu, lata siedemdziesiąte XX w. (fot. Czesław Misiuk, zbiory Tomasza Misiuka)

Construction of the quay in Elbląg, 1970s (photo: Czesław Misiuk, collections of Tomasz Misiuk)
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III RZECZPOSPOLITA  
I NOWE NADZIEJE
THIRD POLISH REPUBLIC AND NEW HOPE

Spektakularny rejs jachtu „Misia II” z Elbląga do Gdyni przez Cieśninę Piławską w czerwcu 
1990  r. stanowił próbę otwarcia tej najkrótszej i najtańszej drogi wodnej dla żeglugi 
z polskiej części Zalewu Wiślanego na Bałtyk. Jacht był opatrzony w transparent z napisem 

„Solidarność”. W sierpniu tego roku podobny rejs odbyła handlowa barka 5403 wioząca towary 
z elbląskiego Zamechu do Stoczni Gdynia. W nowych warunkach politycznych zarówno w Polsce, 
jak i w Rosji powstała możliwość uruchomienia żeglugi przez Cieśninę Piławską i aktywizacji 
elbląskiego portu. W 1992 r. reaktywowano Kapitanat Portu Elbląg, a w 1994 r. nadano fragmentowi 
rzeki Elbląg pomiędzy Zalewem Wiślanym a Jeziorem Drużno status drogi morskiej wewnętrznej.  

The spectacular cruise of the Misia II yacht from Elbląg to Gdynia through the Piława Strait in 
June 1990 was an attempt to open the shortest and cheapest waterway for navigation from 
the Polish part of the Vistula Lagoon to the Baltic Sea. The yacht had a banner with the word 

“Solidarity” on it. In August that year, a similar voyage was made by the commercial barge 5403 
carrying goods from Zamech in Elbląg to the Gdynia Shipyard. In the new political reality, both in 
Poland and in Russia, it was possible to start navigation through the Piława Strait and to activate 
the port in Elbląg. In 1992, the Harbour Master’s Office of Elbląg was reactivated, and in 1994, the 
fragment of the Elbląg River between the Vistula Lagoon and Lake Drużno was granted the status 
of an internal sea route.

XX w.
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Uczestnicy rejsu jachtu „Misia II” z kapitanem Henrykiem Malentowiczem oraz posłem na sejm Edmundem Krasowskim, inicjatorem 
przedsięwzięcia (fot. Janusz Uklejewski, PAP) 

Participants of the Misia II yacht cruise with captain Henryk Malentowicz and Member of Parliament Edmund Krasowski, initiator of 
the undertaking (photo: Janusz Uklejewski, PAP)
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„Rzeczpospolita”, 31 VII 1990 (zbiory Edmunda Krasowskiego)

Rzeczpospolita, 31 VII 1990 (collections of Edmund Krasowski)

Zdjęcie wykonane z pokładu jachtu „Misia II”, widok na Cieśninę Piławską (fot. Jacek Jabłoński, zbiory Edmunda Krasowskiego)

A photo taken from the deck of the Misia II yacht, view of the Piława Strait (photo: Jacek Jabłoński, collections of Edmund Krasowski)
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III RZECZPOSPOLITA –  
ROSYJSKA WROGOŚĆ
THIRD POLISH REPUBLIC – RUSSIAN HOSTILITY

E lementem politycznej batalii o swobodę żeglugi na Zalewie Wiślanym i przez cieśninę było 
przyznanie Elblągowi przez władze RP prawa do organizacji ogólnopolskich obchodów Święta 
Morza w czerwcu 1992 r. Staraniom o „powrót do morza” towarzyszyły w latach 1991–2000 

regaty żeglarskie. Niestety, zdarzało się, że Rosja odmawiała prawa do swobodnej żeglugi i zamykała 
cieśninę – w 2003 r. Rosjanie domagali się wykupienia rosyjskich wiz przez jednostki zmierzające 
do polskiej części Zalewu, w 2004 r., po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej, ustanowili trwającą 
trzy tygodnie blokadę, a w 2006 r. na 3 lata zamknęli akwen dla polskich i rosyjskich statków.

Od 1999 r. sytuacja gospodarczo-ekonomiczna Elbląga znacznie się pogarszała, nakłady finansowe 
w modernizację infrastruktury Portu Morskiego w latach 2004–2018 nie przyniosły oczekiwanych 
rezultatów, a liczba mieszkańców malała.  

As an element of the political battle for freedom of navigation on the Vistula Lagoon and 
across the strait, the Polish authorities granted Elbląg the right to organize a nationwide 
celebration of the Sea Days in June 1992. The efforts to “return to the sea” were 

accompanied in 1991–2000 by a sailing regatta. Unfortunately, at times Russia was refusing the 
right to free navigation and closing the strait – in 2003 the Russians demanded the purchase of 
Russian visas by units heading to the Polish part of the Lagoon, in 2004, after Poland’s accession 
to the European Union, they established a three-week long the blockade, and in 2006 they closed 
the reservoir for Polish and Russian ships for 3 years.

Since 1999, the economic situation of Elbląg has deteriorated significantly, financial outlays for 
the modernization of the infrastructure of the Seaport in the years 2004–2018 did not bring the 
expected results, and the number of inhabitants decreased.

XX w.
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„Rosjanie nakazali nam zawrócić i skierowali nas 
do nabrzeża węglowego, które znajduje się przed 
kanałem w cieśninie. To była przemyślana złośliwość, 
bo jeśli chcieli nas zatrzymać to mogli to zrobić 
przed wpłynięciem do kanału, przecież cały czas nas 
obserwowali. Na składzie węglowym trzymano nas trzy 
godziny”.
“The Russians ordered us to turn back and directed us 
to the coal wharf located by the channel in the strait. 
It was deliberate spite, because if they wanted to stop 
us, they could have done it before we entered the 
channel, because they were watching us all the time. 
We were kept in the coal warehouse for three hours”.

Henryk Malentowicz, lipiec 1995 r.

Henryk Malentowicz, July 1995.
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Regaty sportowe Gdynia – Cieśnina Piławska – Krynica Morska organizowane przez Edmunda Krasowskiego i Elbląski 
Okręgowy Związek Żeglarski, 1992 r. (zbiory Edmunda Krasowskiego)

Sports regatta Gdynia – Piława Strait – Krynica Morska, organized by Edmund Krasowski and the Elbląg District Sailing 
Association, 1992 (collections of Edmund Krasowski)

„Trzeba przez Cieśninę Piławską pływać! Organizujemy 
kolejne już Międzynarodowe Regaty o Puchar Mierzei 
Wiślanej z Elbląga do Gdyni przez Cieśninę Piławską. 
I nie zamierzamy prosić Rosjan o zgodę”.  
“We have to sail through the Piława Strait! We are 
organizing another International Regatta for the Vistula 
Spit Cup from Elbląg to Gdynia through the Piława Strait. 
And we are not going to ask the Russians for permission”.  

Edmund Krasowski, 9 II 1994 r.
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I Centralne Dni Morza, Elbląg 1992 r. (zbiory Juliusza Marka) 

1st Central Sea Days, Elbląg 1992 (collections of Juliusz Marek)
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Tytuły prasowe dotyczące I Centralnych Dni Morza w Elblągu (zbiory Juliusza Marka)

Press titles concerning the 1st Central Sea Days in Elbląg (collections of Juliusz Marek)
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Czasopismo „Dla Ciebie” 1995 r. 

Dla Ciebie magazine, 1995 (collections 
of Edmund Krasowski)
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Liczba mieszkańców Elbląga (rys. Wojciech Wabik)

Population of Elbląg (prepared by Wojciech Wabik)

LICZBA MIESZKAŃCÓW ELBLĄGA
POPULATION OF ELBLĄG
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IDEA PRZEKOPU
THE IDEA OF THE DITCH

Odbywające się w latach 1991–1996 i 2002–2006 spotkania delegacji rządowych RP 
i Rosji miały na celu uregulowanie zasad żeglugi i otwarcie akwenu dla wszystkich 
bander w oparciu o zasadę prawa nieszkodliwego przepływu, wynikającą z prawa morza 

i istniejących precedensów. Rosja konsekwentnie odmawiała uznania tego prawa, a żegluga była 
uzależniona od aktualnych stosunków polsko-rosyjskich.

Brak odpowiedzi na polską notę skierowaną do ambasady rosyjskiej w czerwcu 2006 r. 
w sprawie żeglugi po Zalewie Wiślanym skłonił rząd Jarosława Kaczyńskiego do podjęcia decyzji 
o przekopaniu Mierzei Wiślanej. Projekt przygotowany przez prof. Tadeusza Jednorała ogłoszono 
10 listopada 2006 r. w Elblągu. 

The meetings of the Polish and Russian government delegations held in 1991–1996 and 
2002–2006 were aimed at regulating the rules of navigation and opening the basin to ships 
under all flags based on the principle of the right to innocuous movement, resulting from the 

law of the sea and existing precedents. Russia consistently refused to recognize this right, making 
shipping dependent on current Polish–Russian relations.

The lack of response to the Polish note addressed to the Russian Embassy in June 2006 on 
shipping in the Vistula Lagoon prompted the government of Jarosław Kaczyński to decide to dig the 
Vistula Spit. The project prepared by professor Tadeusz Jednorał was announced on 10 November 
2006 in Elbląg.

XX w.
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Protokół z polsko-rosyjskich obrad Okrągłego Stołu z 6 września 1992 r. z odręcznymi adnotacjami posła Edmunda Krasowskiego (zbiory Edmunda Krasowskiego)

Minutes of the Polish–Russian Round Table Talks of 6 September 1992 with handwritten notes by MP Edmund Krasowski (collections of Edmund Krasowski)
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Fragmenty umowy regulującej zasady żeglugi po Zalewie Wiślanym zawartej w 2009 r. między Polską a Rosją, stanowiącej regres w stosunku do 
poprzedniego stanu prawnego (domena publiczna)

Fragments of the agreement regulating the rules of navigation on the Vistula Lagoon concluded in 2009 between Poland and Russia, constituting 
a regression in relation to the previous legal status (public domain)
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Premier Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej na statku „Daria”, Elbląg, 10 XI 2006 r. (fot. Barbara Ostrowska, PAP) 

Prime Minister Jarosław Kaczyński during a press conference on the ship Daria, Elbląg, 10 XI 2006 (photo: Barbara Ostrowska, PAP) 122



„Jesteśmy wolnym narodem, powinniśmy 
więc robić to, co jest dla nas dobre”. 
“We are a free nation, so we should do 
what is good for us”. 

Jarosław Kaczyński, Elbląg, 2008 r.

Jarosław Kaczyński, Elbląg, 2008
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„Wprawdzie Putin coś tam z Tuskiem 
ustalał, ale teraz «Zaliw zakryt i... niet»” 
“Putin and Tusk did agree on something, 
but now it’s ‘Zaliw zakryt i... niet’” 

Relacja żeglarzy polskiego jachtu „Aquarella”, Dziennik Elbląski nr 222 z 22.09.2009 r.

Report by sailors from the Polish yacht Aquarella told to turn back at Baltiysk, September 2009

Nagłówki gazet z lat dziewięćdziesiątych XX w. i początku XXI w. (BE)

Newspaper headlines from the 1990s and the 2010s (BE)124



BUDOWA KANAŁU
BUILDING THE CHANNEL

Nadzieje mieszkańców regionu elbląskiego na realizację budowy kanały żeglugowego 
zaczęły się materializować na początku XXI wieku. Od 2007 r. rozpoczęły się prace nad 
przygotowaniem studium wykonalności przekopu Mierzei Wiślanej, przeprowadzono  m.in. 

badanie oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne, zakończone w 2008 r. Rząd Polski 
przeznaczył na ekologiczne potwierdzenie bezpieczeństwa przekopu milion złotych.

24 lutego 2017 r. posłowie przyjęli ustawę otwierającą drogę do budowy kanału łączącego Zalew 
Wiślany z Zatoką Gdańską, która już 5 kwietnia 2017 r. została podpisana przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. W październiku 2017 r. wybrana została lokalizacja w miejscu byłej niezamieszkałej 
już osady Nowy Świat w gminie Sztutowo, położonej pomiędzy Kątami Rybackimi, a Krynicą 
Morską. Pod koniec 2018 r. Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na realizację inwestycji „Kanał 
Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną”. W procesie konkursowym na głównego wykonawcę projektu 
zostało wybrane konsorcjum firm NDI S.A. i Besix S.A., z którymi w październiku 2019 r. podpisano 
umowę i przekazano plac budowy. Inwestorem został Urząd Morski w Gdyni. 

The hopes of the inhabitants of the Elbląg region for the construction of the navigation 
channel began to materialize at the beginning of the 21st century. In 2007, work began on 
the feasibility study of the Vistula Spit ditch, incl. an environmental impact study completed 

in 2008. The Polish government allocated one million zlotys to the ecological confirmation of the 
safety of the ditch.

On 24 February 2017, the MPs adopted a law opening the way to the construction of a channel 
connecting the Vistula Lagoon with the Bay of Gdańsk, confirmed on 5 April 2017 by the President 
of the Republic of Poland Andrzej Duda. In October 2017, a location was selected on the site of the 
former and now uninhabited settlement of Nowy Świat in the Sztutowo commune, located between 
Kąty Rybackie and Krynica Morska. At the end of 2018, the Maritime Office in Gdynia announced 
a tender for the implementation of the investment “The Shipping Channel through the Vistula 
Spit”. In the competition process, the NDI S.A. and Besix S.A. consortium was selected as the main 
contractor of the project, with whom an agreement was signed in October 2019 and to whom the 
construction site was handed over. The investor is the Maritime Office in Gdynia.
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Prezydent RP Lech Kaczyński i poseł PiS Leonard Krasulski, Elbląg, 30 IX 2008 r. (fot. Adam Warżawa, PAP)

President of Poland Lech Kaczyński and PiS MP Leonard Krasulski, Elbląg, 30 IX 2008 (photo: Adam Warżawa, PAP)
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„Elbląg, jest miastem niegdyś potężnego przemysłu, 
[…] które ma ambicje morskie. Ambicje, które 
uważam za uzasadnione. […] W Skowronkach 
będzie kanał. Kanał, który uniezależnia Polskę. 
I będzie tu port, który w perspektywie będzie może 
nie wielkim, ale o możliwościach przekraczających 
trzy miliony ton”.  
“Elbląg is a city of once powerful industry […] 
which has maritime ambitions. Ambitions that 
I consider justified. […] There will be a channel 
in Skowronki. A channel that makes Poland 
independent. And there will be a port here, 
which may not be enormous, but with a capacity 
exceeding three million tons”.

Prezydent RP Lech Kaczyński, Elbląg, 30 IX 2008 r. 

President of Poland Lech Kaczyński, Elbląg, 30 IX 2008
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„To jest wielkie okno na świat dla każdego z nas, dla 
okręgu elbląskiego, dla Państwa”.  
“This is a great window to the world for each of us, 
for the Elbląg district, for the country”. 

Leonard Krasulski, 7 IX 2019 r.

Leonard Krasulski, 7 IX 2019

Minister Marek Gróbarczyk, prezes PiS Jarosław Kaczyński i kandydat na prezydenta Elbląga Jerzy Wilk, Kąty Rybackie, 16 X 2018 r. (fot. Łukasz Sadlak, Radio Olsztyn)

Minister Marek Gróbarczyk, head of PiS Jarosław Kaczyński and Elbląg mayor candidate Jerzy Wilk, Kąty Rybackie, 16 X 2018 (photo: Łukasz Sadlak, Radio Olsztyn)
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Budowa przekopu Mierzei Wiślanej, marzec 2020 r. (fot. Grupa NDI/Besix)

Construction of the Vistula Spit ditch, March 2020 (photo: Grupa NDI/Besix)
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Budowa przekopu Mierzei Wiślanej, luty 2021 r,. (fot. Grupa NDI/Besix)

Construction of the Vistula Spit ditch, February 2021 (photo: Grupa NDI/Besix)
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KANAŁ ZBUDOWANY
THE CHANNEL CONSTRUCTED

W 2022 r. świat stanął w obliczu kolejnej okrutnej wojny. Rosja 
napadła na niepodległą Ukrainę. Nowa rzeczywistość geopolityczna 
pokazuje, jak ważna jest niezależność państwa polskiego. Przekop 

Mierzei Wiślanej uniezależnia nas od czynników zewnętrznych oraz pozwala 
na swobodną, nieskrępowaną żeglugę handlową i pasażerską. To gwarancja 
suwerenności, bezpieczeństwa i dobrobytu. 

In 2022, the world faced another cruel war. Russia invaded independent 
Ukraine. The new geopolitical reality shows how important the independence 
of Poland is. The ditch of the Vistula Spit makes us independent from 

external factors and allows for free, unhindered commercial and passenger 
shipping. It is a guarantee of sovereignty, security and prosperity.

XX w.
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ŚLUZA KANAŁU ŻEGLUGOWEGO
NAVIGATION CHANNEL LOCK

PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT
ANIMAL CROSSING

KANAŁ ŻEGLUGOWY PRZEZ
NAVIGATION CHANNEL THROUGH THE VISTUL
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RZEZ MIERZEJĘ WIŚLANĄ
 THE VISTULA SPIT

CIĄG PIESZO-JEZDNY (SZER. 7 M)
PEDESTRIAN AND VEHICLE ROUTE (7 M WIDE)

2 MOSTY OBROTOWE
2 SWING BRIDGES

FALOCHRON
BREAKWATER
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KANAŁ ŻEGLUGOWY ZE ŚLUZĄ I KONSTRUKCJĄ ZAMKNIĘĆ WRAZ ZE 
STANOWISKAMI OCZEKIWANIA OD STRONY ZATOKI GDAŃSKIEJ I ZALEWU 
WIŚLANEGO, KTÓRY UMOŻLIWI WPŁYWANIE DO PORTU W ELBLĄGU JEDNOSTEK 
O ZANURZENIU 4 M, DŁUGOŚCI 100 M ORAZ SZEROKOŚCI 20 M,
A NAVIGATION CHANNEL WITH A LOCK AND A STRUCTURE OF CLOSURES WITH WAITING STANDS FROM 
THE GULF OF GDAŃSK AND THE VISTULA LAGOON, WHICH WILL ALLOW VESSELS WITH A DRAFT OF 4 M, 
LENGTH OF 100 M AND WIDTH OF 20 M TO ENTER THE PORT IN ELBLĄG,

PORT OSŁONOWY OD STRONY ZATOKI GDAŃSKIEJ
A PROTECTIVE PORT FROM THE SIDE OF THE GULF OF GDAŃSK,

NOWY UKŁAD DROGOWY Z RUCHOMYMI STALOWYMI MOSTAMI O PIONOWEJ OSI 
OBROTU, KTÓRE UMOŻLIWIAĆ BĘDĄ PRZEJAZD NAD KANAŁEM PRZED I ZA ŚLUZĄ,
A NEW ROAD SYSTEM WITH MOVABLE STEEL BRIDGES WITH A VERTICAL PIVOT THAT WILL ALLOW 
PASSAGE OVER THE CHANNEL IN FRONT OF AND BEHIND THE LOCK,

SZTUCZNA WYSPA NA ZALEWIE WIŚLANYM O DOCELOWEJ POWIERZCHNI 181 HA.
AN ARTIFICIAL ISLAND IN THE VISTULA LAGOON WITH A TARGET AREA OF 181 HECTARES.

FINAŁ: FINAL:
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DŁUGOŚĆ KANAŁU CHANNEL LENGTH 1350 M

MAKS. SZEROKOŚĆ KANAŁU MAXIMUM CHANNEL WIDTH 120 M

GŁĘBOKOŚĆ KANAŁU CHANNEL DEPTH 5 M

DŁUGOŚĆ KOMORY ŚLUZOWEJ LENGTH OF SLUICE CHAMBER 200 M

SZEROKOŚĆ UŻYTKOWA ŚLUZY USABLE WIDTH OF THE LOCK 25 M

WROTA ŚLUZY LOCK GATES
2 BRAMY GŁÓWNE 2 MAIN GATES 
2 BRAMY AWARYJNE 2 EMERGENCY GATES

KOMUNIKACJA NAD KANAŁEM TRANSPORT OVER THE CHANNEL 2 MOSTY OBROTOWE 2 SWING BRIDGES
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„Mamy do czynienia… z planem wielkich 
połączeń Północ-Południe. Planem budowy nowej 
osi strategicznej w Europie, zmianę sytuacji 
strategicznej, gospodarczej w Europie, budowy 
Międzymorza, budowy Europy Środkowej”. 
“We are dealing […] with a plan of great North-
South connections. A plan to build a new strategic 
axis in Europe, to change the strategic, economic 
situation in Europe, to build the Intermarium, to 
build Central Europe”. 

Jarosław Kaczyński, 4 VI 2022 r. 

Jarosław Kaczyński, 4 VI 2022



GWARANCJA ROZWOJU
GUARANTEE OF DEVELOPMENT

Kanał żeglugowy Nowy Świat skraca podróż do Elbląga o ok. 50 mil morskich, 
co przekłada się na oszczędność niemal 12 godzin, i umożliwia bezpośredni 
dostęp do Morza Bałtyckiego oraz polskich i zagranicznych portów. Oznacza 

to nowe możliwości rozwoju portu i szansę na zwiększenie przeładunków z niecałych 
90 tys. do nawet 3,5 mln ton rocznie. Jako port średniej wielkości, Elbląg będzie tzw. 
portem feederowym wspierającym Trójmiasto. Rozwój portu zwiększy szansę na rozwój 
otoczenia, ożywiając wodny ruch turystyczny w marinach i portach Kadyny, Tolkmicko, 
Frombork, Krynica Morska, Piaski i Nowa Pasłęka.

The Nowy Świat shipping channel shortens the journey to Elbląg by ca. 50 nautical 
miles, which means saving almost 12 hours, and enables direct access to the 
Baltic Sea and Polish and foreign ports. This means new opportunities for the 

development of the port and a chance to increase transshipments from less than 
90,000 up to 3.5 million tons per year. As a medium-sized port, Elbląg will be the so-
called feeder port supporting the Tri-City. The development of the port will increase 
the chance for the development of the surroundings, stimulating water tourism in the 
marinas and ports of Kadyny, Tolkmicko, Frombork, Krynica Morska, Piaski and Nowa 
Pasłęka.

XX w.
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Elbląg

Gdańsk

Gdynia

Skowronki Przebrno

Kąty Rybackie

Zatoka Gdańska

dł. 82 Mm, zanurzenie 2,0 m

dł. 79 Mm, zanurzenie 2,0 m

dł. 39 Mm, zanurzenie 4,5 m

dł. 32 Mm, zanurzenie 4,5 m
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Frombork

Braniewo

Kadyny

Tolkmicko

Elbląg

Krynica Morska
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Piaski
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Balga

Cieśnina Piławska

Zalew W
iślany Grzechotki

dł. 82 Mm, zanurzenie 2,0 m

9 Mm, zanurzenie 2,0 m

Mapa Zalewu Wiślanego z zaznaczonymi odległościami z Elbląga do portów w Gdańsku i Gdyni (rys. Barnin Rej)

Map of the Vistula Lagoon with marked distances from Elbląg to ports in Gdańsk and Gdynia (prepared by Barnin Rej)
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(rys. Wojciech Wabik)

(prepared by Wojciech Wabik)
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(rys. Wojciech Wabik)

(prepared by Wojciech Wabik)
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Jachtklub przy ul. Radomskiej w Elblągu (ZPME)

Yacht club at Radomska Street in Elbląg (ZPME)

Port Morski w Elblągu (ZPME)

Elbląg Seaport (ZPME)
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