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1. Wst�p  

�uławy Wi�lane to bardzo charakterystyczny obszar, poło�ony w delcie 

Wisły. O unikalno�ci obszaru �wiadczy jego depresyjne i przydepresyjne 

poło�enie oraz specyficzna sie� hydrograficzna wytworzona wskutek 

działalno�ci rzeki, jak i człowieka (budowa wałów i pompowni odwadniaj�cych). 

Zaprzestanie ci�głego odwadniania �uław grozi zalaniem cz��ci depresyjnej 

obszaru, co wi��e si� z ogromnymi stratami gospodarczymi. 

Najbardziej radykaln� i najwa�niejsz� w skutkach zmian� w układzie 

hydrograficznym Wisły było wykonanie przekopu mierzei i wyprowadzenie wód 

Wisły w prostej linii do Zatoki Gda�skiej. Przekop miał zapobiec tworzeniu si�

zatorów i wezbra�, zmniejszaj�c w ten sposób zagro�enie powodziowe. Idea i 

wykonawstwo tego �miałego przedsi�wzi�cia hydrograficznego maj� bogat�

histori�, naznaczon� cierpieniami wielu pokole� mieszka�ców �uław Wi�lanych, 

ci��ko do�wiadczonych skutkami katastrofalnych powodzi cz�sto wyst�puj�cych 

na tym obszarze. 

Powodzie na obszarze �uław s� szczególnie gro�ne. Wskutek 

przerwania wałów dochodzi do zalania obszarów depresyjnych. Jednak 

najwi�ksz� prac� wykonuje si� po przej�ciu fali powodziowej, gdy woda nie 

wraca z powrotem do Wisły b�d� do morza, musi zosta� mechanicznie 

wypompowana z polderów. 

Na �uławach Wi�lanych szczególne pi�tno skutków powodziowych 

pozostawił po sobie wiek XVIII. Obfitował on w powodzie o charakterze 

katastrofalnym, powodowane cz�stym przerywaniem wałów. Wielokrotna i 

po�pieszna odbudowa odcinków wałów w tych samych miejscach doprowadziła 

do znacznej deformacji ich przebiegu i rozstawu, tym samym stwarzała ryzyko 

kolejnych ich przerwa� w czasie wysokich wezbra�. Kolejne korekty 

hydrotechniczne, przeprowadzane na przestrzeni lat nie były w stanie 

optymalnie naprawi� tego niekorzystnego układu. Pomimo wykonywania wielu 

prac zapobiegawczych cz�sto�� przerywania wałów powodziowych była 

stosunkowo niezmienna (tab. 1).  



Tabela 1. Cz�sto�� przerwa� wałów Wisły na odcinku pomorskim wraz z jej 

uj�ciowymi ramionami w poszczególnych stuleciach od XIV do XIX wieku 

Liczba lat, w których wyst�piły przerwania wałów 

Wiek 

na Wi�le 

nie podz. 

na Wi�le 

podzielonej 

na Wi�le 

Gda�skiej 

na 

Szkarpawie 

na 

Nogacie 

XIV 3 2 1 _ 2 

XV 2 8 2 _ 16 

XVI 4 11 3 _ 3 

XVII _ 6 _ 6 26 

XVIII 10 1 1 9 20 

XIX 2 8 4 1 20 

SUMA 21 36 11 16 87 

�ródło: Makowski J., 1995, Setna rocznica wykonania Przekopu Wisły 1895 –1995, Gda�sk 

W niektórych okresach XVIII i XIX wieku powodzie wyst�powały 

corocznie przez kilka kolejnych lat. Do takich okresów mo�na zaliczy� lata 1783 

– 1786 i 1829 – 1888. Najwi�ksze i najbardziej dotkliwe dla gospodarki całych 

�uław Wi�lanych, jak i dla mieszka�ców były powodzie z roku 1829, 1855 i 

1888. Skutki powodzi zmusiły ówczesne władze do podj�cia na du�� skal�

działa� technicznych zmierzaj�cych do poprawy ochrony przeciwpowodziowej 

�uław Wi�lanych.  

Dane zawarte w tabeli 2 obrazuj� wielko�� tych powodzi. 

Tabela 2. Wezbrania wiosenne z wysokim stanem wody, jakie wyst�piły na Dolnej 

Wi�le w latach 1814 – 1895 XIX wieku 

Maksymalne stany wody WW w m n.p.m. Kr. 

dla Tczewa km 908,6 

Rok Data WW 

1814 3.04 9,14 

1816 20.03 11,52 

1829 9.04 10,42 

1830 21.03 9,09 

1839 1.04 8,33 
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1841 26.03 10,89 

1845 8.04 10,27 

1846 8.03 9,19 

1848 5.03 7,31 

1850 25.02 8,70 

1854 13.03 10,00 

1855 28.03 11,05 

1860 10.04 9,38 

1961 21.02 10,53 

1871 3.03 10,68 

1876 1.03 9,46 

1877 27.03 10,37 

1879 20.02 9,64 

1880 11.03 9,31 

1883 6.04 8,49 

1886 5.04 10,07 

1888 26.03 10,21 

1889 28.03 10,71 

1891 15.03 10,23 

1895 31.03 9,43 

* Stany wody podano w warto�ciach bezwzgl�dnych w stosunku do �redniego poziomu morza 

Kronsztadt przyj�tego w Polsce od 1966 r. jako punkt odniesienia przy pomiarach stanów wody     

(PIHM, 1972) 

�ródło: Makowski J., 1995, Setna rocznica wykonania Przekopu Wisły 1895 –1995, Gda�sk 

	wiadectwem niektórych powodzi s� znaki wielkiej wody utrwalone na 

starych budowlach i ko�ciołach przez ówczesnych mieszka�ców �uław 

Wi�lanych. Znaki informuj� o czasie i cz�sto�ci wyst�powania powodzi oraz o 

wielko�ci kulminacji wezbrania. Szczególnie du�o znaków pochodzi z okresu 

wielkiej powodzi z 1829 roku. Obecnie w samym Gda�sku znajduj� si� trzy 

znaki wielkiej wody upami�tniaj�ce t� powód�. Pozostałe znajduj� si� na 

ko�ciołach w miejscowo�ci Myszewo i Trutnowy. Kolejne odnalezione znaki 

pochodz� z nast�puj�cych powodzi: 1745, 1839, 1855,1878, 1884, 1887, 1888, 

1898, 1917, 1924, 2001. 
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Niestety ostatnio liczba znaków spada w zastraszaj�cym tempie. Obecnie 

zniszczeniu uległy trzy znaki w Gda�sku: na wschodniej �cianie Baszty Łab�d�, 

Bramie 	wi�toja�skiej oraz na Bramie Nizinnej. Ponadto kolejny znak wielkiej 

wody, upami�tniaj�cy powód� z 1947 r. oraz powód� z 1888 r. zniszczono 

odpowiednio w Tczewie i Gronowie Elbl�skim. 

Meritum pracy jest charakterystyka znaków wielkich wód na �uławach 

Wi�lanych, upami�tniaj�cych wielkie powodzie. Ze wzgl�du na rang�

historyczn� i pami�tkow� znaków zwrócono uwag� na potrzeb� ich ochrony i 

zabezpieczenia. Liczebno�� znaków wielkich wód na �uławach oraz informacje 

na nich zwartych �wiadcz� o cz�stym nawiedzaniu tych terenów przez wielkie 

powodzie. Ukazuje to równie� specyfik� tego obszaru, potrzeb� monitoringu 

sieci hydrograficznej i obszarów depresyjnych oraz informuje o stałym 

zagro�eniu powodziowym.  

  1.1. Cel i zakres pracy

Celem pracy jest udokumentowanie znaków wielkich wód 

upami�tniaj�cych wielkie powodzie na �uławach Wi�lanych. Informacje zawarte 

na znakach stanowi� szczegółowy zapis historii powodzi i historii miast. Jest to 

symbol zmaga� człowieka z gro�nym i nieobliczalnym �ywiołem wodnym. 

Analiza zawartych rz�dnych i dat wyst�pienia kulminacji wezbra�

uwiecznionych na znakach pozwala oszacowa� cz�sto�� wyst�powania i 

rozmiar powodzi oraz oceni� skuteczno�� systemów ochrony przed powodziami 

w warunkach zmieniaj�cego si� klimatu. 

Znaki Wielkich Wód pozwalaj� zrozumie� natur� katastrofalnych 

wylewów rzek i regulacj� koryt rzecznych. Pełni� one rol� niezwykle 

oryginalnych pami�tek historycznych, rol� edukacyjn�. Jednocze�nie s�

ostrze�eniem dla przyszłych pokole�, ukazuj�cym wielko�� i powag� �ywiołu, 

jakim jest woda. 

Praca składa si� z dwóch głównych cz��ci: pierwsze cztery rozdziały 

mo�na okre�li� jako cz��� teoretyczn�, a dalsze trzy- jako praktyczn�, czy 

weryfikuj�c� zało�enia teoretyczne. Po przedstawieniu celu i zakresu pracy oraz 
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metod bada� w rozdziale pierwszym, rozdział drugi po�wi�cono charakterystyce 

powodzi w Polsce, z uwzgl�dnieniem obszaru analizowanego w pracy. W 

rozdziale tym przedstawiono definicje i klasyfikacje powodzi oraz niezb�dne 

informacje do ich opisu i charakterystyki.  

Rozdział trzeci jest po�wi�cony charakterystyce regionu �uław delty 

Wisły. Przedstawiono regionalizacj� i ogóln� charakterystyk� (poło�enie i 

ukształtowanie terenu, geneza, klimat) �uław oraz zaprezentowano sie�

hydrograficzn� i melioracyjn� �uław Gda�skich, Wielkich i Elbl�skich. 

W rozdziale czwartym na podstawie literatury przedmiotu omówiono 

kształtowanie si� hydrografii dolnej Wisły, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 

zmian zachodz�cych na M�towskim Naro�niku i w uj�ciu rzeki.  

Cz��� praktyczn� pracy rozpoczyna rozdział pi�ty, w którym 

zaprezentowano miejsca wyst�powania znaków wielkich wód. 

Scharakteryzowano równie� powodzie, które upami�tniaj� ZWW (znaki wielkiej 

wody). W ramach bada� znaki zostały zaniwelowane. Ko�cowym efektem pracy 

jest zał�czenie kart powodziowych, informuj�cych o miejscu wyst�pienia i 

rozmiarach powodzi oraz fotograficzne udokumentowanie znaków. 

Rozdział szósty, w nawi�zaniu do przedstawionych w rozdziale czwartym 

i pi�tym problemów z zagro�eniem �uław, zawiera wybrane sposoby ochrony 

przeciwpowodziowej. W rozdziale dokonano równie� oceny skuteczno�ci 

hydrotechnicznej zabudowy rzeki. 

Rozdział siódmy stanowi podsumowanie poruszonych w pracy 

problemów. W rozdziale przedstawiono w postaci kroniki powodzi, rok, 

przyczyny oraz rozmiar powodzi, jakie zdarzyły si� na przestrzeni wieków na 

�uławach Wi�lanych. 

  1.2. Metody bada�

W pierwszym etapie pracy zapoznano si� z literatur� geograficzn�, z 

artykułami z czasopism geograficznych, dotycz�cymi poszczególnych aspektów 

pracy oraz informacjami, których �ródłem jest Internet. Nast�pnie dokonano 



- 10 -

przegl�du rysunków, map, tabel i fotografii, które po dokładnej weryfikacji 

zał�czono w pracy. 

W zakres ostatniego etapu bada� dotycz�cego cz��ci teoretycznej 

wchodziła dokładna analiza zebranych materiałów i przedstawienie jej w 

poszczególnych rozdziałach. W charakterystyce delty Wisły jako obszaru 

weryfikacji przyj�tych celów wykorzystano metod� monograficzn�, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na specyficzne elementy opisywanego i 

analizowanego obszaru. W ocenie dawnych i współczesnych problemów �uław 

Wi�lanych oraz zachodz�cych na nich procesów posłu�ono si� analiz�

empiryczn�, której poddano opracowania historycznie i najnowsze. 

W celu realizacji cz��ci praktycznej tematu dokonano kwerendy literatury 

wyja�niaj�cej zagadnienie problemu powodzi oraz przeprowadzono wywiad 

�rodowiskowy z mieszka�cami �uław Wi�lanych. Nast�pnie przyst�piono do 

wizji lokalnej wskazanych przez mieszka�ców miejsc wyst�powania znaków 

wielkiej wody.  

Kolejnym etapem pracy było okre�lenie rz�dnych reperów znajduj�cych 

si� w bliskim s�siedztwie zidentyfikowanych wcze�niej znaków. W celu 

uzyskania warto�ci rz�dnych zwrócono si� do odpowiednich Wydziałów 

Geodezji w Gda�sku, Pruszczu Gda�skim i Malborku. Znaj�c rz�dne terenu i 

miejsce umieszczenia znaków, przyst�piono do ich zaniwelowania. Do tego celu 

u�yto niwelatora COMPULEVEL, umo�liwiaj�cego pomiar ró�nicy wysoko�ci 

mi�dzy znakiem a rz�dn� repera. 

W oparciu o zgromadzon� literatur� przedmiotu i wyniki prac terenowych 

przyst�piono do cało�ciowego opracowania tematu pracy. 

  1.3. Przegl�d literatury

Praca magisterska została podparta literatur� geograficzn� i historyczn�. 

Ogół literatury posłu�ył w poznaniu cech fizyczno-geograficznych 

analizowanego obszaru oraz wpływu antropopresji. 

Głównym zagadnieniem pracy jest inwentaryzacja zachowanych na 

�uławach Wi�lanych znaków wielkiej wody upami�tniaj�cych historyczne 
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powodzie. W celu zrozumienia dokumentacji i znaczenia znaków wielkiej wody 

nale�ało przedstawi� specyfik� obszaru �uław oraz zagadnie� �ci�le z nim 

zwi�zanych. 

Rozdział trzeci po�wi�cono charakterystyce i klasyfikacjom powodzi w 

uj�ciu ogólnopolskim, jak i regionalnym. 

Przytaczaj�c definicj� powodzi powołano si� na Dyrektyw� 2007/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa�dziernika 2007 r. w sprawie 

oceny ryzyka powodziowego i zarz�dzania nim. 

Klasyfikacja, typy i terminy powodzi oraz ich charakterystyka została 

oparta na publikacjach J. Lambora (1954), Z. Mikulskiego (1997), Z. 

Kowalewskiego (2006) oraz A. Ciepielowskiego (1992) pod redakcj� A. 

Ciepielowskiego i K. Musieja. 

Charakterystyk� powodzi sztormowych opracowano na podstawie 

Monografii powodzi sztormowych 1951 – 1975 autorstwa Z. Dziadziuszko, A. 

Majewskiego i A. Wi�niewskiej (1983). Przedstawieniu klasyfikacji i 

charakterystyk typów powodzi na �uławach Wi�lanych posłu�yła pozycja E. 

Makowskiego (1983). 

W realizacji rozdziału dotycz�cego charakterystyki geograficznej �uław 

Wi�lanych oraz kształtowania hydrografii delty Wisły niezb�dne okazały si�

pozycje J. Cyberskiego i Z. Mikulskiego (1976) pod redakcj� B. 

Augustowskiego, J. Szukalskiego (1966), A. Majewskiego (1969), M. Pelczar 

(1966) oraz J. Makowskiego (1993, 1995,1998). W ramach przedstawienia 

hydrografii delty Wisły skorzystano równie� z wielu innych artykułów ró�nego 

autorstwa.  

Główny rozdział po�wi�cony jest znakom wielkiej wody, ich 

przedstawieniu oraz udokumentowaniu w postaci kart znaku powodziowego. 

Charakterystyka znaków wielkiej wody w Gda�sku i miejscowo�ci Trutowy 

została cz��ciowo oparta na artykule Znaki wielkiej wody w Gda�sku i na 

obszarze �uław Wi�lanych autorstwa A. Majewskiego (1970). Pozostałe znaki 

powodziowe opracowano na podstawie własnych wyników bada�. 

Rozdział szósty napisano w oparciu o wymogi Dyrektywy 2007/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa�dziernika 2007 r. w sprawie 

oceny ryzyka powodziowego i zarz�dzania nim. Na podstawie wytycznych 
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zawartych w Dyrektywie podj�to si� oceny zagro�enia powodziowego na 

�uławach Wi�lanych. 

 Ponadto niezb�dne informacje dotycz�ce �ródeł zagro�enia 

powodziowego dla �uław Gda�skich, Malborskich i Elbl�skich i stanie 

zabudowy hydrotechnicznej oraz systemów przeciwpowodziowych uzyskano z 

nast�puj�cych publikacji i projektów: T. Lizi�ski (2007), W. Mioduszewski 

(2001) oraz Programu dla �uław 2007 – 2013 (2005) WZMiUW Gda�sk i 

Elbl�g. 

Zakres pracy wynika z jej celu, ale tak�e z przyj�tych hipotez i zało�e�

badawczych.  

W ramach realizacji tematu dokonano kwerendy literatury przedmiotu, a 

nast�pnie jej selektywnej oceny. Spo�ród wybranych pozycji wymieniono 

najwa�niejsze, poruszaj�ce w szerokim zakresie wybrane zagadnienia 

analizowanego obszaru. 

2. Powód� - klasyfikacje i charakterystyki

Zjawisko powodzi okre�la wezbranie rzeki przynosz�ce szkody 

człowiekowi (w tym szkody moralne) i gospodarce narodowej (Mikulski, 1997).  

Powodzie to naturalne zjawisko, któremu nie sposób zapobiec. Jednak 

niektóre działania człowieka, jak i zmiany klimatyczne przyczyniaj� si� do 

zwi�kszenia zagro�enia powodziowego i ich negatywnych skutków (Dyrektywa 

2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa�dziernika 2007 r. w 

sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz�dzania nim) 

Klasyfikacj� powodzi po raz pierwszy wprowadził Julian Lambor (1954). 

Wydzielił on cztery zasadnicze typy powodzi: opadowe, roztopowe, sztormowe i 

zimowe.  

Autorem zmodyfikowanej klasyfikacji wezbra� i powodzi jest Zdzisław 

Mikulski (1962, 1963, 1965). Według niego, powodzie powinny by�

rozpatrywane w uj�ciu sezonowym półrocza hydrologicznego zimowego i 

letniego. Poni�ej przedstawiono zaproponowan� przez Z. Mikulskiego 

klasyfikacj�. 
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Wezbrania i powodzie półrocza zimowego (XI – IV) przewa�aj�ce na 

terenach nizinnych to roztopowe (R), lodowozatorowe (Zl), �ry�owozatorowe 

(Z�) i sztormowe (S). 

Wezbrania i powodzie półrocza letniego (V – X) przewa�aj�ce w górach i na 

wy�ynach: nawalnoopadowe (On) i rozlewnoopadowe (Or). 

Ponadto Z. Mikulski (1962, 1963, 1965) w zale�no�ci od nat��enia 

zjawiska wyró�nił wezbrania i powodzie zwykłe (przekraczaj�ce poziom �redniej 

wielkiej wody) oraz katastrofalne, si�gaj�ce nawet poziomu najwy�szej wielkiej 

wody.  

W tabeli 3 zestawiono podstawowe rodzaje i typy powodzi, uwzgl�dniaj�c 

terminy ich wyst�powania. 

Tabela 3. Podstawowe rodzaje i typy powodzi oraz terminy ich wyst�powania 

�ródło: Kowalewski, 2006 

Z przedstawionego podziału wynika, �e powodzie mog� pojawia� si� w 

ci�gu całego roku, a w razie jednoczesnego oddziaływania kilku niekorzystnych 

czynników (nagłe ocieplenie, sytuacja baryczna, intensywne opady) w jednym 

rejonie mog� wyst�pi� ró�ne typy powodzi. 
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W Polsce najcz��ciej wyst�puj� powodzie l�dowe, spowodowane 

opadami deszczów (nawalne, frontalne czy rozlewne). W poszczególnych 

regionach kraju ró�ni� si� one zasi�giem i intensywno�ci� opadów.  

W okresie zimowym najcz��ciej zdarzaj� si� powodzie roztopowe i 

zatorowe. Powodzie roztopowe powstaj� w wyniku gwałtownego topnienia 

pokrywy �nie�nej lub wyst�pienia deszczu podczas okresowego ocieplenia w 

warunkach zamarzni�tego podło�a terenu zlewni. Powodzie zatorowe 

spowodowane s� utrudnionym odpływem wody, powstałym wskutek 

nagromadzenia si� w okre�lonym miejscu mas lodu czy �ry�u. 

Powodzie morskie typu sztormowego s� charakterystyczne dla rejonów 

uj�ciowych odcinków rzek uchodz�cych do morza. Wyst�puj� one równie� na 

obszarach depresyjnych.  

Przyczyn� powstania powodzi sztormowych jest silnie wiej�ce wiatr od 

strony morza w kierunku l�du. W wyniku utrudnionego odpływu wód rzecznych 

dochodzi do ich spi�trzenia i zalania terenów przyległych (Ciepielowski, 1992). 

Sztormy zimowe s� bezpo�redni� przyczyn� wyst�pienia zagro�enia 

powodziowego uj�� rzecznych. Wyst�pienie sztormu w okresie zimowym jest 

szczególnie niebezpieczne dla obszaru delty Wisły. Silnie wiej�cy wiatr od 

strony morza stanowi barier� dla swobodnego odpływu wód Wisły. Napływaj�ce 

do uj�cia wody z kr� zostaj� zatrzymane. W konsekwencji w uj�ciu powstaje 

zator i dochodzi do spi�trzenia wód. W wyniku utrudnionego odpływu, wody 

Wisły wlewaj� si� na tereny �uław, powoduj�c ogromne straty materialne.  

Przykładem jest powód� z 17 marca 1956 r. pod 	wibnem. Powstały w 

uj�ciu zator �ry�owy uniemo�liwił odpływ wód Wisły. Spi�trzone wody rzeczne 

doprowadziły do przerwania zachodniego wału i do utworzenia epizodycznego 

bocznego ramienia uj�ciowego po zachodniej stronie Przekopu Wisły. 

Na obszarze delty Wisły podczas powodzi sztormowych dochodzi do 

znacznego podpi�trzenia wód w uj�ciowych odcinkach ramion Wisły i wód w 

rzekach �uławskich. Wywołane jest to utrudnionym odpływem wód w kierunku 

morza, odwróceniem si� kierunku przepływu w rzekach oraz napływem 

zasolonych wód na obszar delty. W powstałych warunkach zagro�enie 

powodziowe dotyczy przede wszystkim uj�ciowego odcinka Wisły od 	wibna po 

odgał�zienie Nogatu, cieków uchodz�cych do Martwej Wisły na �uławach 
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Gda�skich, delt Szkarpawy i Tugi oraz otoczenia jeziora Druzno na �uławach 

Elbl�skich (ryc.1). 

Ryc. 1. Odcinki wałów przeciwpowodziowych zagro�onych przez powodzie 

sztormowe w delcie Wisły  


ródło: Majewski i inni, 1983 

Skutki katastrofalnych sztormów s� ogromne. Powoduj� one rozmycie 

brzegu morskiego, zniszczenie wydm i zboczy klifów, zamulenie torów wodnych, 

portów i wej�� portowych. Zniszczeniu ulegaj� umocnienia brzegowe i budowle 

hydrotechniczne. Odpływ rzek w ich uj�ciowych odcinkach zostaje utrudniony. 

Nast�puje napływ słonych wód na obszar delty, a w wyniku przerwania mierzei 

lub wałów przeciwpowodziowych dochodzi do zalania terenów przyległych.  

Wyst�puj� równie� straty po�rednie, cz�sto trudne do oszacowania w 

skutkach. Nale�� do nich: utrudnione odprowadzanie �cieków, zasolenie i 

wzrost poziomu wód podziemnych, utrudnienia w wyładunku statków i gro�ba 

zerwania cum przy szybkich zmianach poziomu wody. Zniszczenia równie�

dotycz� nabrze�y, wyci�gów rybackich i łodzi. Skutkiem powodzi sztormowych 

cz�sto s� podmycia dróg i torów kolejowych oraz podtopienie całych osiedli. 
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Zagadnienie powodzi sztormowych, pomimo ogromnego znaczenia z 

punktu widzenia ochrony �ycia i mienia, jest niedostatecznie doceniane przez 

władze administracyjne i opini� publiczn�. Spowodowane jest to cz�sto�ci�

wyst�powania katastrofalnych powodzi, które zdarzaj� si� raz na kilkana�cie lat. 

Długie okresy wyst�powania małych sztormów, których negatywne skutki s�

niewielkie, osłabiaj� czujno�� i nie sprzyjaj� zabezpieczaniu oraz podejmowaniu 

�rodków ochrony na wypadek katastrofy. Jednak nale�y pami�ta�, �e sztormy o 

charakterze katastrofalnym wyst�powały niespodziewanie, a ich skutki były 

ogromne i cz�sto prowadziły do nieodwracalnych zmian w konfiguracji brzegów 

morskich.  

Obecnie w zwi�zku z intensywnym zasiedleniem i zagospodarowaniem 

terenów zagro�onych, straty materialne i ludzkie mog� by� wi�ksze ni� w 

przeszło�ci (Majewski i inni, 1983). 

Stosunkowo małe prawdopodobie�stwo wyst�pienia powodzi 

sztormowych, zwłaszcza katastrofalnych, nie powinno osłabia� poczucia 

odpowiedzialno�ci władz administracyjnych za stan bezpiecze�stwa wybrze�a i 

mienia ludzkiego. Działania władz powinny dotyczy� opracowania podstaw 

specjalnej prognozy tych zjawisk i �rodków ochrony przeciwpowodziowej. 

Powodzie mieszane, wyst�puj�ce w ró�nych porach roku s�

charakterystyczne dla wybrze�a morskiego. Powstaj� w wyniku nakładania si�

dwóch czynników przyczynowych, np. oddziaływanie wiatru wiej�cego od 

morza w stron� l�du i wezbranie cieków w tych rejonach spowodowane 

opadami, roztopami lub zatorem (Kowalewski, 2006). 

Pierwsze informacje o wyst�pieniu powodzi w Polsce znajduj� si� w 

ró�nego rodzaju kronikach (Długosz w swojej kronice opisuje powód� z 988 r.) i 

rocznikach. Nie s� one �cisłe, ale �wiadcz�, �e ze wzgl�du na zasi�g było to 

zjawisko odczuwalne społecznie, warte odnotowania. Dopiero od pocz�tku XIX 

wieku zacz�to prowadzi� systematyczne pomiary stanów wody. Dane umo�liwiły 

uzyskanie dokładniejszych informacji o rozmiarach powodzi (Tyszka, 1954).  

W pracy zestawiono liczb� odnotowanych powodzi w poszczególnych 

wiekach (tab. 4). 
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Tabela 4. Najwi�ksze powodzie w Polsce w poszczególnych wiekach 

   


ródło: Kowalewski, 2006   

                              

Odnotowano, �e po II wojnie �wiatowej (1946 – 2001) wyst�piło 590 

powodzi, o ró�nym zasi�gu i pochodzeniu. W ci�gu całego okresu 15 powodzi 

miało charakter katastrofalny (�elazi�ski, 2005). 

Powodzie opadowonawalne najcz��ciej zdarzaj� si� w południowej 

Polsce, w dorzeczu górnej i �rodkowej Odry oraz górnej Wisły.  

W �rodkowej cz��ci kraju (�rodkowa Wisła, Narew, Bug, Note�, Warta) 

przewa�aj� powodzie roztopowe.  

Na �uławach Wi�lanych, Zalewie Wi�lanym i Szczeci�skim oraz na 

Wybrze�u dominuj� powodzie sztormowe. �uławy Wi�lane zagro�one s�

powodzi� zarówno od strony l�du, jak i morza. Na obszarze mog� wyst�pi�

cztery typy powodzi (Lambor, 1954).  

Powodzie zatorowe spowodowane s� zatrzymywaniem lodu u uj�cia 

Wisły. Najwi�ksze niebezpiecze�stwo powodziowe istnieje, gdy zjawisko 

powstawania kry lodowej na sto�kowym odcinku uj�ciowym nało�y si� z 

okresem trwania mrozów. Dochodzi wtedy do powstania jednorodnej tafli lodu. 

Powstały w takich warunkach zator mo�e si�ga� kilku kilometrów, powoduj�c 

znaczne pi�trzenie wody, w nast�pstwie mo�e nast�pi� przerwanie wałów 

ochronnych. 

Powód� sztormowa zwi�zana z podniesieniem si� poziomów wody w 

morzu oraz silnymi wiatrami, powoduje poprzez Rynn� Bałtyjsk� wlewy wody do 

Zalewu Wi�lanego. Wiej�ce z kierunku północnego lub północno-wschodniego 



- 18 -

silnie wiatry przemieszczaj� wod� w cz��� południowo-zachodni�. Powoduje to 

podnoszenie si� stanów wody na Nogacie, Szkarpawie, Tudze oraz na rzece 

Elbl�g. Podpi�trzone wody cofkowe obejmuj� swym zasi�giem całe �uławy, 

wł�cznie z basenem jeziora Druzno. Jest to najcz�stsza przyczyna 

wyst�powania powodzi, których skala zale�y od siły wiatru. 

Powód� opadowa na �uławach spowodowana jest wyst�powaniem w 

krótkim okresie czasu du�ych ilo�ci opadów, które przewy�szaj� mo�liwo��

technicznego odpompowania wody z polderów do odbiorników. 

Najwi�kszym zagro�eniem dla obszaru �uławskiego s� powodzie 

mieszane, najcz��ciej spowodowane nało�eniem si� wezbra� cofkowych w 

czasie sztormów z opadowymi (Makowski, 1983).  

Du�a liczba miejsc zagro�onych powodzi� na �uławach powoduje, �e 

przy wyst�pieniu ekstremalnie niesprzyjaj�cych warunków atmosferycznych i 

hydrologicznych szansa obrony ich wszystkich jednocze�nie b�dzie niewielka. 

Dlatego w ramach ochrony przewiduje si� stał� i dokładn� ekspertyz� budowli 

reguluj�cych i akcje lodołamania. W ramach walki z �ywiołem powstaj� równie�

kompleksowe regionalne programy ochrony przeciwpowodziowej �uław 

Gda�skich i �uław Wielkich ze szczególnym uwzgl�dnieniem miasta Gda�ska 

oraz �uław Elbl�skich i nizinno-depresyjnej cz��ci Elbl�ga. 

3. Charakterystyka geograficzna �uław Wi�lanych 

�uławy powstały w wyniku trwaj�cych setki lat procesów przyrodniczych 

oraz działalno�ci człowieka. Geneza tego obszaru oraz silne uzale�nienie od 

funkcjonowania systemu odwadniaj�cego, gwarantuj�cego bezpiecze�stwo 

powodziowe mieszka�ców, przes�dzaj� o specyfice obszaru �uław.  

Nazwa �uławy Wi�lane wi��e si� z prusk� przeszło�ci� regionu i słowem 

sulava, czyli wyspa. Inni badacze wi��� t� nazw� z polskim rzeczownikiem �uł, 

co oznacza namuł le�ny. Jedni i drudzy wyra�nie wskazuj� na wod� jako �ywioł, 

który zadecydował o utworzeniu delty Wisły (Augustowski, 1976).  

Zawarta w rozdziale charakterystyka obszaru �uław słu�y przedstawieniu 

wyj�tkowo�ci tego obszaru pod wzgl�dem przyrodniczym, przestrzennym, 

gospodarczym, społecznym i kulturowym.  
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Słu�y równie� zrozumieniu potrzeby i słuszno�ci przeprowadzanych przez 

wieki prac zabezpieczaj�cych przed powodziami, tak cz�sto nawiedzaj�cych 

�uławy Wi�lane 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski w układzie 

dziesi�tnym (ryc.1) Jerzego Kondrackiego (2000), �uławy Wi�lane stanowi�

mezoregion (313.54) wchodz�cy w skład makroregionu Pobrze�e Gda�skie 

(313.5), podprowincji Pobrze�e Południowobałtyckie (313.) i prowincji Ni�

Europejski (31.). 

Kształtem, �uławy Wi�lane zbli�one s� do trójk�ta o podstawie i 

wysoko�ci wynosz�cych 55 km (Augustowski, 1969). Obszar tej unikalnej 

jednostki regionalnej jest równinny, o bardzo małych deniwelacjach terenu (ryc. 

2). 

     

 Ryc. 2. Hipsometria �uław Wi�lanych 


ródło: Internetowy Atlas Polski, http://maps.igipz.pan.pl/atlas/ 
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Naturalne granice �uław wyznaczone zostały przez ostro zarysowane 

kraw�dzie wysoczyzn morenowych.  

Za pocz�tek delty przyjmuje si� miejsce rozwidlenia Wisły na Leniwk� i Nogat 

przy miejscowo�ci Biała Góra.  

Od północy równin� deltow� ogranicza Mierzeja Wi�lana (Augustowski, 

1976), od zachodu kraw�d� Pojezierza Kaszubskiego, a od wschodu kraw�d�

Wzniesie� Elbl�skich (Szukalski, 1966). 

Powierzchnia �uław przekracza 1 700 km² i pokrywa si� z pełni 

wykształcon� delt� Wisły. Podobnie jak na ka�dej delcie, tak i na �uławach 

powierzchnia morfologiczna przedstawia prawie idealnie płask� równin�, która 

wznosi si� niewiele ponad poziom morza i nieznacznie podnosi w gór� rzeki

(Augustowski, 1976). Przedstawiona wy�ej, na rycinie 2 hipsometria �uław 

ukazuje niew�tpliwe zró�nicowanie tej rze�by.  

Obszar obni�a si� z południa, od rozgał�zienia Leniwki i Nogatu w 

M�towskiej Głowie (11 m n.p.m.), w kierunku północnym (Augustowski, 1969) i 

północno-wschodnim, na linii Gda�sk- 	wi�ty Wojciech, Kiezmark, Nowy Dwór 

Gda�ski, Jegłownik i Rozgart, gdzie osi�ga 0 m. 

Lokalnie, powierzchnia tej równiny jest poło�ona nawet poni�ej poziomu morza, 

tworz�c obszary depresyjne zajmuj�ce ł�cznie 465 km², co stanowi 28% 

ogólnej powierzchni (ryc. 3).  

Najwi�kszy obszar depresyjny wyst�puje po zachodniej i północno-

zachodniej stronie jeziora Druzno. Zajmuje on powierzchni� 181 km² (22 km 

długo�ci i 13 km szeroko�ci). Na jego obszarze w Karczowiskach Dolnych 

znajduje si� najni�ej poło�ony punkt depresyjny �uław, wynosz�cy -1,8 m 

p.p.m.  

Drugi, co do wielko�ci obszar depresyjny znajduje si� w okolicach 

Nowego Dworu Gda�skiego i zajmuje 152 km². Kolejne du�e depresje le�� w 

rejonie Gda�ska, Olszynki, Błotnika, Trzci�ska i Cedrów Małych. Zajmuj� one 

obszar 82 km² i schodz� kilkadziesi�t centymetrów poni�ej poziomu morza. 

Pozostałe obszary depresyjne s� niewielkie i w wi�kszo�ci wyst�puj� na 

obszarze miasta Gda�sk.  
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Ryc. 3. Obszary depresyjne na �uławach Wi�lanych 


ródło: Makowski, 1993 

Reasumuj�c, najwi�kszy procent powierzchni (47%) zajmuj� obszary 

poło�one od 0 m do 5 m n.p.m. Znaczny równie� jest udział obszarów 

depresyjnych. Najmniejsze powierzchnie, bo wył�cznie 25% zajmuj� tereny 

poło�one powy�ej 5 m n.p.m. Nale�� do nich niewielkie pagórki wznosz�ce si�

14,6 m i 11,0 m nad aluwialn� równin� �uław.  

Powstanie równiny deltowej �uław uwarunkowane zostało rozwojem 

dolnego Powi�la i kształtowaniem si� Morza Bałtyckiego (Augustowski, 1969). 

Proces rozwoju delty rozpocz�ł si� 6 tysi�cy lat temu, w momencie 

zahamowania erozji wgł�bnej Wisły przez transgresj� litorynow� Bałtyku 

(Augustowski, 1976). Ponad istniej�cy wówczas wysoki poziom wód Zatoki 

Gda�skiej wynurzyła si� piaszczysta mierzeja. Odci�ła ona południowy pas 

Zatoki Gda�skiej, tworz�c Zalew Wi�lany (Makowski, 1993).  
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Jednak zdarzeniem, od którego stosunki wodne zacz�ły decydowa� o 

powstaniu takiego a nie innego �rodowiska geograficznego, było przełamanie 

si� Pra-Wisły w okolicach Fordonu i skierowanie odpływu na północ oraz 

pocz�tek tworzenia si� nowej bazy drena�u- Bałtyku (Drwal J., 2002).  

Przełamanie si� Pra-Wisły doprowadziło do odpływu cz��ci wód now�, 

postglacjaln� dolin� w kierunku Zatoki Gda�skiej. Pozostałe masy wody 

popłyn�ły Pradolin� Noteci i Warty. Całkowity rozdział wód Wisły i Noteci 

nast�pił w wyniku zapiaszczenia w�skiego i płytkiego przej�cia zachodniego  

(P. Sonntag, 1910, za Makowski, 1993).  

Wycofuj�cy si� lodowiec doprowadził do powstania koło Grudzi�dza 

postglacjalnego zbiornika (jeziora), do którego spływały, eroduj�c podło�e, 

fluwioglacjalne wody roztopowe z regionu. 

W dalszym etapie, wycofuj�cy si� bardziej na północ lodowiec 

doprowadził do powstania Basenu Gda�skiego, w miejscu, którego pó�niej 

powstała delta Wisły. 

        Do Basenu Gda�skiego spływały wszystkie cieki z otaczaj�cych go 

wysoczyzn, które z czasem zacz�ły uchodzi� do uwalnianego stopniowo od 

l�dolodu Bałtyku (P. Sonntag, 1919, za Makowskim, 1993). 

W trzeciej fazie rozwojowej- bałtyckiej (9 tysi�cy lat temu), 

zapocz�tkowanej w okresie Allerödu, cało�� wód wi�lanych zacz�ła spływa� do 

Zatoki Gda�skiej (Augustowski, 1982). Dopływ tych wód i niesionego przez nie 

rumowiska z Pradoliny, spowodował stopniowe namywanie kolejnych sto�ków 

usypowych i utworzenie zewn�trznej delty Wisły. Doprowadziło to z jednej 

strony do wypełnienia postglacjalnego Basenu Gda�skiego, a z drugiej strony, z 

naniesionego przez rzek� i uformowanego przez pr�dy morskie materiału 

powstało wypi�trzenie pasa mierzei. Równolegle tworz�ca si� Mierzeja Wi�lana 

spowodowała, �e delta była budowana jako delta wewn�trzna, w której cały 

materiał zawieszonego i wleczonego rumowiska odkładał si� na jej obszarze 

(Makowski, 1993). Na rycinie 4 przedstawiono proces (rozpocz�ty pod koniec 

okresu transgresji litorynowej) narastania i rozbudowy kolejnych sto�ków 

napływowych delty (Augustowski, 1976). 
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Ryc. 4. Kolejne fazy rozwoju Delty Wisły wg S. Lencewicza (1927) 


ródło: Makowski, 1993 

W dwóch pierwszych etapach rozwoju delty sedymentacja odbywała si�

po zachodniej stronie �uław, od ich nasady po Tczew i Nowy Staw, a nast�pnie 

w kierunku północnym wzdłu� współczesnej Motławy (Augustowski, 1969).  

W trzecim etapie rozwoju delty, przyrost powierzchni nast�pił na całej 

szeroko�ci �uław. Sedymentacja obj�ła równie� obszary depresyjne oraz 

doprowadziła do wytworzenia w ówczesnym zalewie kilku wysp i mielizn. 

Czwarty i pi�ty etap narastania sto�ków napływowych odbywał si� w 

czasach historycznych. Zasypywanie Zalewu Wi�lanego przez Nogat w pi�tym 

etapie rozwoju delty spowodowało odsuni�cie Elbl�ga od morza i odci�cie 

południowego fragmentu Zalewu (jezioro Druzno) (Szukalski, 1966).  

Proces narastania aluwiów rzecznych na �uławach zako�czył si� w XIX 

wieku, po kilku zmianach głównego nurtu Wisły oraz uj�ciu ło�ysk rzek wałami 

przeciwpowodziowymi. Wykonanie przekopu Wisły pod 	wibnem w 1895 roku, 

odci�cie Martwej Wisły i Szkarpowy spowodowało skierowanie całej masy wód 

wi�lanych Przekopem Wisły bezpo�rednio do Zatoki Gda�skiej. W tej sytuacji 

cało�� transportowanego Wisł� rumowiska, wynosz�cego rocznie 1,9 mln m3, 
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skierowana została do uj�cia, gdzie obecnie trwa kolejny proces narastania 

delty w postaci sto�ka napływowego (Augustowski, 1976). 

Uogólniaj�c, mo�na przyj��, �e kształt delty Wisły, charakteryzuj�cy si� płytkimi 

obni�eniami i niewielkimi wyniesieniami, jest wynikiem akumulacji rzecznej 

(Szukalski, 1966) oraz nasuwaj�cego si� lobu Wisły fazy botnicko-gda�skiej 

zlodowacenia bałtyckiego (Augustowski, 1976). 

4. Hydrografia delty Wisły

Kształtowanie hydrografii delty �ci�le wi��e si� z rozwojem ramion 

uj�ciowych Wisły, rzek spływaj�cych z otaczaj�cych delt� wysoczyzn oraz rzek 

�uławskich, odwadniaj�cych obszar samej delty.  

Obraz dzisiejszej delty jest wynikiem zachodz�cych na tym obszarze 

procesów naturalnych, jak i wynikiem działalno�ci człowieka (Augustowski, 

1982). Rozpocz�te przez człowieka w XIII wieku obwałowywania ramion 

uj�ciowych i osuszanie terenów zaburzyły ci�gło�� naturalnych procesów 

prowadz�cych do rozwoju delty. Kolejne zmiany dokonywane przez człowieka 

na przestrzeni lat doprowadziły do przekształcenia ramion Wisły w sztuczne 

akwedukty, prowadz�ce okresowo wielkie ilo�ci wody. Nast�pstwem tego były 

powtarzaj�ce si� coraz cz��ciej i coraz to gro�niejsze powodzie (Majewski, 

1969). Najgro�niejsze w swych skutkach były powodzie z lat: 1523, 1540 i 1543. 

Trzy nast�puj�ce po sobie w niedługich okresach czasu powodzie doprowadziły 

do kompletnej ruiny gospodarczej i do wyludnienia �uław. W połowie XVI wieku 

miała miejsce jeszcze jedna kl�ska powodziowa. Wskutek działa� wojennych 

Szwedów, �uławy Wi�lane zostały kolejny raz zalane. Zniszczenia powodziowe 

były ogromne (Majewski, 1993). 

Na pocz�tku XIX wieku na ogromn� skal� przeprowadzono prace 

regulacyjne i melioracyjne. Celem podj�tych prac była ochrona 

przeciwpowodziowa �uław. Niestety �adne z podj�tych antropogenicznych 

zmian nie uchroniły obszaru od nast�pnych i coraz to gorszych w skutkach 

powodzi. Ka�dy kolejny wylew wód prowadził do powrotu pierwotnej, naturalnej 
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rze�by delty, której swobodny rozwój został zahamowany przez jej sztuczne 

zagospodarowanie. 

Dopiero pod koniec XIX wieku, po katastrofalnej powodzi z 1888 roku 

(Makowski, 1993), przyst�piono do budowy 7- kilometrowego przekopu pod 

	wibnem oraz odci�cia �luzami wszystkich naturalnych ramion Wisły i 

wyprowadzenia wszystkich jej wód nowym, sztucznym korytem bezpo�rednio do 

morza (Czernik, 1954).  

Niestety, prace regulacyjne Wisły nie zlikwidowały w pełni potencjalnego 

niebezpiecze�stwa, jakie grozi w razie zaniedbania �rodowiska �uław 

Wi�lanych. 

  4.1. Kształtowanie wododziału rzeki Wisły na M�towskim  

Naro�niku

M�towski Naro�nik zwany te� M�towskim Cyplem jest miejscem, w 

którym na przestrzeni dziejów zachodziły ogromne i najcz�stsze zmiany 

hydrograficzne. Obecnie, M�towski Cypel wyznacza pocz�tek delty oraz 

rozdziela wody Wisły i Nogatu (Majewski, 1969).  

Na M�towskim Cyplu nast�pował podział wód Wisły na główne jej 

ramiona północne, na Leniwk� i na Nogat.  

Jest to równie� miejsce wielowiekowego sporu o wod� mi�dzy 

Gda�skiem, Malborkiem i Elbl�giem. Ka�da ze stron konfliktu domagała si� dla 

siebie jak najwi�cej wody dla celów gospodarczych i �eglugowych przy niskich i 

�rednich stanach wody, a jednocze�nie - ograniczenia przepływu wód podczas 

wysokich stanów wody w celu uchronienia przed powodziami i pochodami lodu. 

Przebieg sporu od wieku XVI do XIX i wyegzekwowane przez zainteresowane 

strony zmiany ukazuj� szkice kartograficzne H. Bindemanna (1903).  

 Do pocz�tku XVI wieku, Nogat był niezale�n� rzek�. Na okre�lonym 

odcinku, od miejscowo�ci Barcice do Pogorzała Wie�, koryto rzeki było 

równoległe do koryta Wisły, a odległo�� mi�dzy tymi rzekami nie przekraczała  
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2 km. W okresach wysokich stanów wody na Wi�le woda przelewała si� do 

koryta Nogatu, który z kolei odprowadzał j� do Zalewu Wi�lanego. Tak 

powstawało okresowe poł�czenie obu rzek.  

Odcinek górny koryta Nogatu otrzymał nazw� Stary Nogat. Natomiast 

meandry pozbawione wody nazwano Martw� Łach�, która oddzieliła rozległ�

wysp� Wielk� K�p� (Pelczar, 1966).  

W połowie XVI wieku, liczne obwałowania i skrócenie biegu Nogatu 

doprowadziło do wzmo�onej erozji dennej rzeki. Wskutek erozji doszło do 

pogł�biania koryta rzeki i obni�enia si� zwierciadła wody.  

W wyniku obni�ania si� koryta Nogatu, uj�ciowy odcinek Wisły został 

pozbawiony wody. Wyrównanie stosunków wodnych na rzekach wymagało 

podj�cia szeregu prac reguluj�cych.  

Pierwsza z podj�tych prac dotyczyła wykonania przekopu przez Wielk� K�p� i 

skierowania cz��ci wód do starego ło�yska Nogatu, zwanego w tamtym czasie 

Martw� Łach�. Było to pierwsze trwałe poł�czenie rzek, utworzone przez 

człowieka dla zasilania Nogatu w okresie �rednich i niskich stanów wody.  

Przekop nie poprawił rozdziału wód, a wył�cznie przyspieszył rozwój 

niekorzystnych zmian (Makowski, 1993). Konsekwencj� tych zmian było 

zmniejszenie przepływu wody w Leniwce (Wi�le Podzielonej) oraz 

zapiaszczenie Wisły. 

Kolejnej próby uregulowania przepływów w rzekach podj�to si� w dwa 

lata po wielkiej powodzi z 1611 r. Wszystkie wody Brawy i ²/3 wód prawego 

odgał�zienia Wisły skierowano do Wisły Podzielonej, natomiast pozostała cz���

wód prawego odgał�zienia Wisły miała zosta� przej�ta przez Nogat. Prace 

regulacyjne obejmowały umocnienie M�towskiego Cypla przez wbicie w dno 

trzech rz�dów pali drewnianych, z których utworzono równoramienny trójk�t 

pełni�cy funkcj� kierownic nurtu ustawionych równolegle do brzegu. 

Podj�te prace przyczyniły si� do pogł�biania koryta Wisły, ale nadal nie 

zapobiegły zapiaszczaniu koryta Nogatu i tworzeniu si� zatorów prowadz�cych 

do przerwa� wałów (Majewski, 1969). 

Pod koniec XVII wieku całkowicie zniszczono budowle kieruj�ce 

podziałem wód pod Biał� Gór�. 
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Ukształtowany w tym czasie podział wód sprawił, �e przy niskich i 

�rednich stanach wody wi�kszo�� wód spływała do Wisły Podzielonej, a wielkie 

wody wraz z pochodem lodów kierowały si� w stron� Nogatu. 

Na przełomie XVII i XVIII wieku, w wyniku zapiaszczenia Wisły pod Biał�

Gór� podział nurtu rzeki nast�pił pod Le�n� K�p�.  

Zamkni�cie lewego odgał�zienia Wisły (Brawa) przed wielk� wod�

doprowadziło do przerzucenia si� wi�kszej ilo�ci wody w koryto Nogatu i 

zwi�kszenia zagro�enia powodziowego na �uławach Malborskich. Zagro�eniu 

powodziami zapobiec mogło wznowienie prac regulacyjnych. Niestety, �adne z 

działa� nie zahamowały pochodu lodów w kierunku w�skiego koryta Nogatu 

(Kowalczyk, 1954). 

1 lutego 1840 roku, Wisła zablokowana zatorem lodowym w pobli�u 

miejscowo�ci Pleniewo, dokonuje przełomu mierzei koło Górek Wschodnich, 

tworz�c tym samym nowe uj�cie, nazwane pó�niej przez Wincentego Pola 

(1851) 	miał� Wisła. Utworzony przełom skraca bieg dolnego odcinka Wisły o 

14 km. Zwi�ksza to jego spadek i prowadzi do pogł�bienia koryta, a wielkie 

wody przejmuje Wisła Podzielona. Niestety, pochody lodów nadal spływaj�ce 

Nogatem powoduj� p�kanie wałów rzeki, czego najcz�stszym skutkiem były 

powodzie 1816, 1829, 1839 oraz 1845 roku (Pelczar, 1966). W ramach ochrony 

zalewanych terenów �uławskich postanowiono odci�� Nogat od Wisły �luz� pod 

Biał� Gór�, a pod Piekłem wybudowa� kanał przelewowy dla wielkich wód pod 

k�tem prostym do biegu Wisły, aby zapobiec przejmowania pochodu lodów 

przez Nogat (ryc. 5). 

Kanał przelewowy, wyło�ony brukiem i zaopatrzony w urz�dzenia 

przeciwpowodziowe (Wojtkiewicz, 1926), miał za zadanie zatrzymywanie lodów. 

Jednak ju� w rok po odci�ciu Nogatu i budowie kanału, wskutek spływu 

lodu doszło do znacznego uszkodzenia owych konstrukcji, a w 1871 roku do ich 

całkowitego zniszczenia. 
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Ryc. 5. Plan sytuacyjny M�towskiego W�zła Hydrograficznego z 1855 roku  

wg Langego 


ródło: W�zeł wodny w Białej Górze…, 2008 

Odbudowy tych urz�dze� ju� nie podj�to, a ograniczenie pochodu lodu 

usiłowano bezskutecznie osi�gn�� przez zw��enie ło�yska Nogatu poni�ej 

kanału, co miało zmniejszy� jego spadek (Majewski, 1969). Dopiero 

katastrofalna powód� w 1888 roku wstrz�sn�ła władze pa�stwa pruskiego i 

zmusiła do podj�cia trafnych i radykalnych zmian na M�towskim Naro�niku. 

Prace skanalizowania Nogatu zako�czono w 1915 roku, a dwa lata pó�niej 

oddano rzek� dla �eglugi. Na przełomie roku 1915/1916 zbudowano wła�ciwy 

wał odcinaj�cy, poł�czony z przeło�eniem odcinka wałów poni�ej i 

podniesieniem korony odcinka wałów powy�ej byłego Kanału Wisła – Nogat 

(ryc. 6).  

Na pocz�tku stycznia 1916 roku, zako�czono budow� �luzy komorowej i 

pogł�biono poprzez bagrowanie stare ło�ysko Nogatu (Martwy Nogat). 

Nast�pnie oddano trzy stopnie pi�trzenia, w Szanowie, Rakowcu i Miachałowcu 

(Makowski, 1993).  
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Ryc. 6. Obecny stan hydrograficzny otoczenia M�towskiego Naro�nika (Cypla) 


ródło: Makowski, 1993 

Od tamtej pory, Nogat tylko w niewielkim stopniu jest zasilany wodami 

Wisły, w ilo�ci niezb�dnej dla utrzymania odpowiedniego poziomu wód dla 

celów �eglugowych, rolniczych i energetycznych.  

  4.2 Kształtowanie uj�cia Wisły 

Uj�cie Wisły ulegało w okresie ubiegłego stulecia wielokrotnym zmianom. 

Rozwidlenie Wisły, a wi�c wierzchołek delty znajdował si� do 1853 roku w 

miejscowo�ci M�towski Naro�nik. W tym te� roku stare uj�cie Wisły zostało 

zamkni�te, a Nogat poprzez jego skanalizowanie zmienił w swym górnym biegu 

kierunek. 
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Lewe - zachodnie odgał�zienie Wisły nazwano Wisł� Podzielon�, która w 

miejscowo�ci Gda�ska Głowa skierowała cz��� swych wód na wschód Wisł�

Elbl�sk� (Szkarpawa) do Zalewu Wi�lanego.  

Wisła Gda�ska płyn�c na zachód (Martwa Wisła) wpada do Zatoki 

Gda�skiej w miejscowo�ci Wisłouj�cie (Bolesta, 1957). Do XIX wieku pierwotne 

uj�cie Wisły Gda�skiej znajdowało si� w okolicy tej twierdzy (fot. 1) i skierowane 

było wprost na północ.  

Fot. 1. Twierdza Wisłouj�cie (E. Kupiecki) 


ródło: Piskozub, 1982 

Na przełomie XV i XVI wieku przekształceniom ulegała Wisła Gda�ska. 

Zwi�kszone przepływy wody w Wi�le Gda�skiej doprowadziły do szybkiej 

rozbudowy sto�ka napływowego w jej uj�ciu. Konsekwencj� napływu ogromnych 

ilo�ci materiału rzecznego było powstanie mielizn na wschodniej i zachodniej 

cz��ci przedpola. Z czasem mielizny zacz�ły si� ł�czy� w zwarte kompleksy 

wysp, których pocz�tkowe nazwy to West Plaate i Ost Plaate. Mi�dzy 

Westerplatte a l�dem utworzył si� kanał, który był doskonałym rozwi�zaniem dla 

sprawnej �eglugi. Z czasem przekształcono go w kanał portowy, odizolowany od 

wód Wisły �luz� w celu ochrony przed zapiaszczeniem (Majewski, 1969). 
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Taki stan rzeczy trwał a� do 1840 roku, gdy w dniu 1 lutego Wisła 

Gda�ska utorowała sobie nowe uj�cie do Zatoki Gda�skiej w miejscowo�ci 

Górki Wschodnie, przerywaj�c w ci�gu jednej nocy mierzej� na długo�ci 1,5 km. 

Nowe uj�cie powstało w wyniku zatoru lodowego, który utworzył si�

poni�ej Pleniewa. Woda i zwały lodowe wy�łobiły koryto na szeroko�� 300 m, 

które pod dalszym naporem zatoru ulegało poszerzaniu. W ten sposób doszło 

do powstania nowego uj�cia Wisły, nazwanego pó�niej 	miał�.  

	miała Wisła skróciła bieg rzeki. W tym samym czasie odci�to za pomoc�

�luzy, dolny bieg Wisły Gda�skiej od Pleniewa do Wisłouj�cia, który otrzymał 

nazw� Wisły Martwej (Kowalczyk, 1954). Od 1845 roku, tu� po utworzeniu si�

	miałej Wisły i wybudowaniu �luzy w Płoni zacz�to zasypywa� uj�cie północne, 

ł�cz�ce Westerplatte z l�dem. Odk�d znikł problem z zapiaszczaniem 

zdecydowano si� na rozebranie �luzy w Nowym Porcie, rozszerzono wej�cie i 

rozbudowano kanały portowe. Prace te zako�czono w 1887 roku (Majewski, 

1969). 

W roku 1895 nast�piła kolejna zmiana w układzie hydrograficznym Wisły. 

Wykonano przekop przez Mierzej� Gda�sk�, otwieraj�cy Wi�le now� drog� do 

Zatoki Gda�skiej. Wraz z przekopem nast�piło zamkni�cie Wisły Gda�skiej. 

Celem owych prac regulacyjnych było ułatwienie spływu wysokich wód i lodów 

(Karwowski, 1959). 

Stany wody w rejonie uj�cia s� cz�sto znacznie wi�ksze ni� wynikałoby to 

z wielko�ci przepływu. Wynika to z braku zale�no�ci mi�dzy stanami wody a 

nat��eniem przepływu w uj�ciu. Rejon uj�cia znajduje si� pod stałym wpływem 

morza powoduj�cego zmniejszenie spadków zwierciadła wody na odcinku 

uj�ciowym oraz stał� cofk� o zmiennym zasi�gu. Efektem tego jest zmniejszenie 

pr�dko�ci przepływów, które w tej sytuacji b�d� nara�one na działanie 

czynników zewn�trznych, jak wiatr. 

Z przeprowadzonych w okresie 1948 – 1981 pomiarów stanów wody na 

stanowisku Uj�cie wynika, �e stany ekstremalne wyst�puj� sezonowo (tab. 5).  
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Tabela 5. Cz�sto�� wyst�powania ekstremalnych stanów wody (%) w okresie 1948-1981 

Stany XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

H > 570 cm 20 11 12 10 10 7 2 - 4 3 6 15 

H < 460 cm 20 11 20 20 20 3 - - - - 2 4 

�ródło: Jasi�ska, 2002 

W okresie jesienno-zimowym wyst�piło 85% przypadków wysokich 

stanów wody i 98% niskich stanów. Wysokie stany wody, jak i niskie stany 

wyst�powały w tych samych miesi�cach: w lutym i listopadzie. Minimalne stany 

wody dla stacji Uj�cie wyst�puj� w styczniu i lutym. 

Z analizy stanów wody na stanowisku Uj�cie wynika, �e stacja znajduje 

si� pod bezpo�rednim wpływem morza, jak i rzeki. Wpływ morza zaznacza si�

bardziej w przypadku braku zgodno�ci zmian na Dolnej Wi�le i Zatoce. Objawia 

si� to jednoczesnym wyst�powaniem silnych spi�trze� sztormowych w morzu i 

niskich przepływów w rzece. 

Spadek zwierciadła wody w odcinku uj�ciowym spowodowany jest 

podniesieniem stanów wody w Zatoce. Wpływa to hamuj�co na spływ wód rzeki. 

Natomiast zwi�kszenie spadku wyst�puje w okresach wysokiej fali powodziowej 

na Wi�le przy obni�onych stanach wody w Zatoce. 

Przyjmuje si�, �e �rednie roczne nat��enie przepływu w uj�ciu Wisły 

wynosi 1080 m³/s.  

Zasi�g wpływu morza na wody Wisły wynosi około 60 km. Przy niskich 

stanach wody zasi�g cofki wynosi 35 km, a przy �rednich stanach około 50 km. 

W uj�ciowym odcinku Wisły cofka powstaje przy wyst�powaniu niskich stanów 

wód w rzece oraz w wyniku spi�trze� sztormowych w Zatoce Gda�skiej. 

Procesy hydrograficzne wyst�puj�ce obecnie na obszarze delty, 

odbywaj� si� ju� bez stałego lub okresowego dopływu wód wi�lanych i 

rumowiska na obszar delty. 

Dzi� akumulacyjna działalno�� Wisły odbywa si� poza obszarem delty, 

bezpo�rednio w wodach Zatoki Gda�skiej, gdzie obecnie trwa narastanie sto�ka 

napływowego. 

Sto�ek napływowy powstały w uj�ciu Wisły utrudnia odpływ wód i lodów z 

Wisły do Zatoki Gda�skiej (Jasi�ska, 2002). Ponadto utrudnia wej�cie statków, 
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w tym lodołamaczy, stanowi�c istotn� przeszkod� w prowadzeniu akcji 

lodołamania.  

Regulacj� uj�cia Wisły kierownicami zacz�to ju� po otwarciu przekopu i 

kontynuuje j� si� do dzi�. Ich zadaniem jest odpowiednie ukierunkowanie wód 

rzecznych, tak by uniemo�liwi� tworzenie si� ławicy piaskowej. Z bada�

przeprowadzonych przez regionalny Zarz�d Gospodarki Wodnej w Gda�sku 

wynika, �e:  

- budowa kinety przez sto�ek przynosi tylko krótkotrwały skutek, nie rozwi�zuj�c 

problemu poprawy warunków odpływu wód 

- korzystny wpływ na formowanie si� rynien odpływowych maj� przepływy 

wynosz�ce powy�ej 2000 m³/s 

- najkorzystniejszym rozwi�zaniem jest dalsze przedłu�anie kierownic 

W ci�gu ostatnich lat nast�piły korzystne zmiany w uj�ciu, spowodowane 

przej�ciem fali powodziowej w marcu 2005 r. w wysoko�ci ok. 5800 m³/s. 

Ryc. 7. Batymetria sto�ka usypowego Wisły 2002 rok 


ródło: Uj�cie Wisły, Woda jest Skarbem, 2008, RZGW, Gda�sk 

Na planie batymetrycznym z 2002 r. (ryc. 7) wida� rozbudow� łachy 

piaskowej i gwałtowny skr�t nurtu na wschód za ko�cem kierownicy 

wschodniej. Przej�cie fali powodziowej w czerwcu 2005 r. spowodowało 
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rozmycie sto�ka w uj�ciu i wyprostowanie nurtu rzeki w stosunku do roku 2004 

(RZGW, 2008). 

Aktywna akumulacja w uj�ciu Wisły powoduje stałe powi�kszanie si�

sto�ka uj�ciowego. Jednak systematyczna kontrola i regulacja sto�ka sprzyjaj�

swobodnemu odpływowi wód i lodów do morza, dogodnym warunkom dla 

�eglugi oraz zmniejszaj� zagro�enie powodziowe �uław. 

    4.2.1. Wisła Gda�ska

Wisła trzeciego pokolenia posiadała w swej przeszło�ci trzy 

udokumentowane, bezpo�rednie uj�cia do Zatoki Gda�skiej (ryc. 8). Dwa 

spo�ród nich maj� �ci�le okre�lone daty powstania: 1 luty 1840 r. i 31 marca 

1895 roku.  

Ryc. 8. Bezpo�rednie i po�rednie uj�cia Wisły do Zatoki Gda�skiej 


ródło: Makowski, 1993 
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W okresie prehistorycznym, poprzedzaj�cym trangresj� litorynow�, Wisła 

posiadała 2 uj�cia: starsze i młodsze.  

Pocz�tek powstania prehistorycznej cz��ci delty równy jest chwili 

wypi�trzania si� mierzei, a koniec - chwili zapiaszczenia pierwotnego ło�yska 

Wisły Gda�skiej 

Równolegle z wypi�trzaniem si� mierzei powstawało pierwsze najstarsze 

i bezpo�rednie uj�cie Wisły do Bałtyku. Czas ich tworzenia szacuje si� na okres 

sprzed 6 tysi�cy lat (Augustowski, 1972).  

Mierzeja podzieliła powierzchni� zewn�trznej delty Starego Wisłouj�cia 

na dwie cz��ci: starsz� (14 km²) i młodsz� (1,89 km²) (Jentzsch, 1880, za 

Makowskim). Na rycinie 9 przedstawiono schemat tego podziału.  

Ryc. 9. (a) Schematyczne przedstawienie starszej i młodszej zewn�trznej delty 

uj�cia Wisły wg P. Sonntag (1910); (b) Stare Wisłouj�cie 


ródło: Makowski, 1993 

Wskutek zapiaszczenia pierwotnego ło�yska Wisły Gda�skiej, rol�

głównego ramienia spływowego Wisły przej�ła najpierw Wisła Elbl�ska 

(Szkarpawa), a nast�pnie Nogat (Kaptur, 1967). Wcze�niejsze nagromadzenie 

si� materiału rzecznego w Zalewie Gda�skim, na starej cz��ci zewn�trznej 
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delty, oraz jego przemodelowanie przez falowanie i pr�dy morskie było 

przyczyn� powstania przedpola nowego pasa mierzei (ryc. 9.a). Nowa forma 

oddzieliła stare ło�ysko uj�ciowe Wisły Gda�skiej od Zatoki, zamieniaj�c je we 

współcze�nie znane Jezioro Zaspa (ryc. 9. b).  

Przej�ciowy (nieaktywny) okres w tworzeniu zewn�trznej delty starego 

uj�cia Wisły, zako�czył si�, kiedy wiosn� 1371 roku Wisła koło Gda�skiej Głowy 

dokonuje przełomu do jej starego ło�yska Wisły Gda�skiej i w ten sposób 

Gda�sk uzyskuje �eglowne poł�czenie z Wisł� (Recke, 1924; za Makowskim, 

1993). Przełom Wisły dotyczył wył�cznie zapiaszczonych miejsc w starym 

ło�ysku rzeki (Sonntag, 1914, za Makowskim). 

Intensywno�� spływu wód wzrosła dopiero w momencie ich podziału na 

M�towskim Naro�niku. Wcze�niej, pomimo przełomu w 1371 roku przepływy 

były niewielkie. Wraz ze wzrostem obfito�ci i intensywno�ci spływu wód w Wi�le 

Gda�skiej wzrosła masa transportowanego rumowiska, który rozbudowuje 

sto�ek napływowy w jej uj�ciu. W ten sposób dochodzi do powstania młodszej 

cz��ci zewn�trznej delty Starego Wisłouj�cia. Jej formowanie zako�czyło si� po 

200 latach, w momencie utorowania sobie przez Wisł� w 1840 roku nowego 

uj�cia w miejscowo�ci Górki Wschodnie (D�bski, 1955). 

Pod koniec XVII wieku, na wschodniej cz��ci przedpola sto�ka 

uj�ciowego pojawiły si� mielizny. Z czasem z poł�czenia si� mielizn powstały 

wyspy: West Plaate i Ost Plaate (Majewski, 1969). 

Pomi�dzy stałym l�dem, a wysp� West Plaate utworzył si� naturalny 

kanał, przekształcony w pó�niejszym okresie w kanał portowy. Kanał w celu 

ochrony przed jego zapiaszczeniem pogł�biono i wydłu�ono budow�

odpowiednio ukierunkowanych moli. Ponadto w 1716 r. odci�to go �luz�. W ten 

sposób Wisła Gda�ska od 1724 roku posiadała uj�cie zachodnie i północne. 

Nast�pne lata zaowocowały budow� kolejnej �luzy, maj�cej chroni� zachodni�

drog� wodn� przed zamulaniem, głównie eksploatowan� w tamtych latach. 

Po przerwaniu mierzei koło Górek Wschodnich i utworzeniu 	miałej Wisły 

zbudowano �luz� w Płoni, czyni�c dalszy licz�cy 14 km długo�ci odcinek Wisły 

Gda�skiej martwym. Budowa tej �luzy zapobiegła zapiaszczaniu si� �luzy w 

Nowym Porcie, któr� ostatecznie rozebrano w 1845 roku. W jej miejscu powstał 

kanał ł�cz�cy Wisł� Gda�sk� z uj�ciowym kanałem portowym. W tym czasie 

przyst�piono tak�e do zasypania uj�cia północnego i poł�czenia Westerplatte z 
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l�dem. W ramach tych prac rozszerzono wej�cie do 61 m, pogł�biono dno o 6 m 

i rozbudowano nabrze�a kanałów portowych (Kaptur, 1967). Od 1887 roku kanał 

portowy był w pełni zabezpieczony przed zamulaniem.

Pomimo znacz�cych zmian zachodz�cych na przedpolu uj�cia Wisły 

Gda�skiej, przyrost sto�ka napływowego był niewielki. Natomiast wzrósł spływ 

wód Wisł� Gda�sk�. Jednak rzeka nie odci��yła Nogatu ani Szkarpawy od 

odprowadzania cz��ci wód Wisły do Zalewu Wi�lanego. Rezultatem tego był 

przyrost l�du na młodszej cz��ci zewn�trznej delty Wisły Gda�skiej w ci�gu 

kliku wieków. 

Wykonanie sztucznego przekopu pod 	wibnem w 1895 r. wraz z innymi 

pracami regulacyjnymi, spowodowało przekształcenie Wisły Gda�skiej w 

martwe odgał�zienie – Martw� Wisł�. Od czasu otwarcia przekopu, Martwa 

Wisła przestała by� zasilana wodami Wisły. Jedynie niewielkie ilo�ci wód 

wi�lanych przedostaj� si� do Martwej Wisły podczas �luzowania w Przegalinie, 

a tak�e wskutek przecieków przez wały. Dopływ wód l�dowych do rzeki 

pochodz� głównie z obszaru �uław Gda�skich poprzez rzek� Motław� oraz 

kanały odwadniaj�ce i przepompownie. 

Aktualnie, Martwa Wisła poł�czona jest z morzem dwoma ramionami: 

kanałem portowym w Nowym Porcie i Wisł� 	miał� (ryc. 10).  

Ryc. 10. Plan sytuacyjny Martwej Wisły ze stanowiskami pomiarowymi 


ródło: Jasi�ska, 2002 
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Rzek� dzieli si� na cz��� wschodni� i cz��� zachodni�. Cz���

wschodnia, od �luzy w Przegalinie do odgał�zienia Wisły 	miałej ma posta�

szeroko rozlanego cieku. Cz��� zachodni�, mi�dzy Nowym Portem, uj�ciem 

Motławy a Mostem Siennickim, stanowi obszar portu z licznymi kanałami, 

basenami i nabrze�ami portowymi. Odcinek od Mostu Siennickiego do 

odgał�zienia 	miałej Wisły ma kształt dawnego koryta rzecznego z cz��ciowo 

zabudowanymi brzegami wykorzystywanymi dla celów gospodarczych. 

Powierzchnia wodna Martwej Wisły wynosi około 9 km², a jej obj�to��

przy �rednim stanie wody wynosi 0,042 km³. Gł�boko�� �rednia wynosi 4,7 m. 

W cz��ci zachodniej rzeki, wykorzystywanej dla celów portowych, gł�boko�ci s�

wi�ksze i wynosz� do 12,0 m. Natomiast w cz��ci wschodniej, gdzie rzeka 

tworzy szeroko rozlany ciek, gł�boko�ci s� ró�ne. Na tym odcinku rzek� cechuj�

liczne płycizny oraz przegł�bienia na zakolach. 

Wahania stanów wody na Martwej Wi�le zale�� od kierunku i pr�dko�ci 

wiatru. Wiatr wiej�cy z sektora północno-zachodniego, o pr�dko�ci 

przekraczaj�cej 15 m/s, mo�e doprowadzi� do spi�trzenia wód w rejonach obu 

uj�� Martwej Wisły. Tym samym, stany wody w obu uj�ciach b�d� wy�sze ni� w 

Porcie Północnym. Z kolei wiatry zachodnie powoduj� spi�trzenie wody w 

Martwej Wi�le i wzrost stanów wody w Przegalinie. Poza Portem Północnym, 

gdzie stany wody s� zawsze wy�sze, na stanowiskach przy Twierdzy 

Wisłouj�cie i w Górkach Zachodnich istnieje du�a zgodno�� ich warto�ci.  

Spi�trzenia sztormowe na Martwej Wi�le, wyst�puj�ce jednocze�nie z 

wezbraniami opadowymi czy roztopowymi, s� szczególnie niebezpieczne dla 

obszarów depresyjnych �uław Gda�skich i terenów Gda�ska. Spi�trzenia 

sztormowe charakteryzuj�: wysoko�� spi�trzenia, czas jego trwania, szybko��

przyrostu stanu wody, sytuacja w przyległej strefie brzegowej morza oraz 

kierunek i pr�dko�ci wiatru.  

Wiatr wiej�cy od strony W-N wywołuje podniesienie si� stanów wody w 

Martwej Wi�le i w południowej cz��ci Zatoki Gda�skiej. Pr�dko�ci wiatrów, przy 

których dochodzi do powstania spi�trze� sztormowych s� ró�ne dla ró�nych 

kierunków. I tak, dla wiatrów wiej�cych z kierunku NW i N pr�dko�ci musz�

wynosi� 10 m/s, dla wiatrów z kierunków SW i W wynosz� one około 15 m/s. W 

przypadku wiatrów silnych o pr�dko�ciach wy�szych od 20 m/s, wiej�cych z 

sektora W-N, spi�trzenia w Martwej Wi�le narastaj� do czasu znacznego 
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spadku ich pr�dko�ci. Reakcja stanów wody w rzece na zmian� kierunku i 

pr�dko�ci wiatru jest bardzo szybka i zgodna ze zmianami stanów wody w 

Zatoce Gda�skiej. 

Kolejnym parametrem charakteryzuj�cym spi�trzenie sztormowe w 

Martwej Wi�le jest czas trwania. Analiza spi�trze� sztormowych z okresu 1951 - 

1976 wykazała, �e czas ich trwania zale�y od stanów wody w rzece i w 

zale�no�ci od ich poziomu waha si� od kilku do kilkunastu godzin. Przeci�tne 

spi�trzenia sztormowe przekraczaj�ce stan 550 cm trwaj� około 30 godzin. 

Spi�trzenia na Martwej Wi�le podzielono na wolne i szybkie. Je�eli 

przyrost stanów wody w rzece (�h) jest mniejszy ni� 0,10 m/h, to spi�trzenie jest 

wolne, a je�eli przyrost przekracza 0,10 m/h to nale�y do szybkich. 

Wyst�powanie wysokich stanów wody bliskich 600 cm powoduje zalanie ni�ej 

poło�onych terenów wzdłu� Martwej Wisły. Obiektami zabezpieczaj�cymi 

�uławy Gda�skie przed powodzi� s� wały przeciwpowodziowe oraz 

samoczynne wrota sztormowe zainstalowane w uj�ciach wszystkich dopływów i 

kanałów Martwej Wisły. Jednak znaczna cz��� tych terenów nadal pozostaje 

niezabezpieczona przed zalaniem. 

Dla Martwej Wisły przyjmuje si� dwa główne układy kr��enia wody: od 

uj�cia Martwej Wisły w Nowym Porcie poprzez baseny i kanały portowe w 

Gda�sku, Górki Zachodnie, przew��enie w Pleniewie do uj�cia Wisły 	miałej, 

oraz od Przegaliny poprzez Sobieszewo i Wisł� 	miał� do jej uj�cia.  

W takim układzie kr��enia, nat��enie przepływu uzale�nione jest od 

zmiany stanów wody w uj�ciach, warunków wiatrowych oraz od ró�nic g�sto�ci 

wody w rzece i morzu. Martwa Wisła to zło�ony układ hydrauliczny, w którym 

nat��enie przepływu ulega cz�stym zmianom w czasie i w przestrzeni. Okresy 

zmian wahaj� si� od kilku minut do godzin i maj� charakter losowy. 

W rzece wyst�puj� przepływy jednokierunkowe (napływ lub odpływ) oraz 

przepływy dwukierunkowe w układzie poziomym i pionowym. Ponadto w 

wewn�trznych ramionach rzeki wyst�puje silna cyrkulacja pozioma, np. odpływ 

wody przy jednym brzegu, a napływ przy drugim.  

Przeprowadzone w latach 90 XX wieku pomiary wykazały, �e w 

warunkach przepływu dwukierunkowego w pobli�u Twierdzy Wisłouj�cie, 

nat��enie odpływu wynosiło od 90 m³/s do 230 m³/s, a nat��enie napływu 

wahało si� od 30 m³/s do 55 m³/s.  
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Niestety, skomplikowany system kr��enia wody w Martwej Wi�le 

uniemo�liwia pomiar jednoznacznego nat��enia przepływu (Jasi�ska, 2002). 

Okre�lenie warunków, stanów wody i nat��e� przepływu w Martwej Wi�le 

słu�y ocenie warto�ci ładunków zanieczyszcze� wyprowadzanych jej wodami do 

Zatoki Gda�skiej, jak równie� kierunków przemieszczania si� ich w samej rzece.  

    4.2.2. Wisła �miała 

  

W nocy 31 I/1 II 1840 roku, pod miejscowo�ci� Górki Wschodnie 

powstało nowe uj�cie Wisły, nazwane pó�niej przez Wincentego Pola- 	miał�

Wisł�. Bezpo�redni� przyczyn� powstania przełomu było utworzenie si�

pot��nego zatoru lodowego poni�ej Pleniewa i spi�trzenie wód Wisły o prawie 6 

m ponad �redni poziom (Majewski, 1969). Masy wody i lodu w ci�gu jednej nocy 

wy�łobiły koryto o szeroko�ci 300 m, które pod koniec lutego rozszerzyło si� do 

750 m (Bolesta, 1957). W wyniku spi�trzenia doszło równie� do przerwania 

prawego wału Wisły Gda�skiej w okolicy Sobieszewa i ostatecznie do zalania 

terenów po prawej jej stronie (Nowe Niziny Nadmorskie). 

Na powstanie przełomu w okolicach Górek Wschodnich zdecydowany 

wpływ miała szeroko�� mierzei, która w tym miejscu była najmniejsza. Poza tym 

u stóp zw��onego wału wydmowego przebiegało stare koryto Wisły z 1793 roku 

osłabiaj�ce ten odcinek brzegu morskiego (Makowski, 1993).  

Utworzone przez Wisł� nowe uj�cie zapocz�tkowało szereg kolejnych 

zmian maj�cych na celu ochron� kanałów portowych przed zamulaniem. 

Pierwsz� radykaln� zmian� spełniaj�c� powy�szy warunek było odci�cie Wisły 

Gda�skiej, a nast�pnie wyprowadzenie Wisły Podzielonej przekopem 

bezpo�rednio do Zatoki Gda�skiej (Cyberski, Mikulski, 1976). Poł�czeniem dla 

Wisły z portem w Gda�sku miała by� �luza komorowa w Przegalinie (km 936) o 

szeroko�ci 12,55 m i długo�ci L= 62,80 m. 

Nowy przełom Wisły w okolicach Górek Wschodnich miał dodatnie skutki 

dla Gda�ska. Uchronił miasto przed powodzi� i za po�rednictwem �luzy w Płoni 

udogodnił warunki �eglugi na szesnastokilometrowym odcinku rzeki (Majewski, 

1969). 
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Z czasem samoistnie powstałe uj�cie postanowiono przemodelowa� na 

wła�ciwe uj�cie Wisły Gda�skiej. W tym celu najpierw zabudowano w poprzek 

stare ło�ysko Wisły. Nast�pnie, odpowiednio ukierunkowanymi falochronami 

uformowano nowe uj�cie koło Górek Wschodnich. 

Powstanie nowego wła�ciwego uj�cia skróciło bieg Wisły o 14 km. W 

wyniku skrócenia biegu obni�ył si� poziom wody na odcinku uj�ciowym, 

natomiast zwi�kszył si� spadek (przy niskich stanach wody NW wzrósł spadek 

rzeki o 	H= 0,75 m, a przy wysokich WW dochodził on do 2,50 m) i wskutek 

tego przepływ. Wisła Gda�ska stała si� głównym korytem odprowadzaj�cym 

wody powodziowe, mimo i� nie nadawała si� do tego. Równie� spływ wody w 

rzece stał si� intensywniejszy, co doprowadziło do pogł�biania ło�yska i 

obni�enia wzgl�dnego poziomu wody. W konsekwencji nast�piło zmniejszenie 

spadku w Wi�le Elbl�skiej, która w szybkim tempie uległa zamuleniu i przestała 

by� ramieniem odprowadzaj�cym nadmiar wody (Bolesta, 1957). Miejsce 

odgał�zienia Wisły z Wisł� Elbl�sk� uległo zapiaszczeniu do tego stopnia, �e 

ustała tam �egluga. Dlatego, dla utrzymania kontaktu �eglugowego z Zalewem 

Wi�lanym zbudowano w latach 1845–1850 kanał Wisła – Zalew Wi�lany, oparty 

cz��ciowo o rzek� Linaw� i Tug� z wej�ciem przez �luz� komorow� w 

miejscowo�ci Czerwone Budy. 

Uformowane nowe bezpo�rednie uj�cie do Zalewu Gda�skiego przez 

jaki� czas pozostawało niezmienione. Dopiero w miar� wzrostu erozji dennej 

doszło do nadbudowy sto�ka uj�ciowego. Powstawanie licznych mielizn i wysp 

doprowadziło do odcinania fragmentów obszarów wód Zatoki Gda�skiej, czyni�c 

z nich zastoiska - stopniowo zasypywane namywem. Dla utrzymania sprawnej 

�eglugi postanowiono za pomoc� odpowiednio ukierunkowanych moli 

wyprowadzi� w gł�b zatoki spływowe wody Wisły. Całkowity rozwój sto�ka 

uj�ciowego Wisły trwał 55 lata. Proces został zako�czony w momencie otwarcia 

Przekopu Wisły pod 	wibnem. Po wykonaniu Przekopu sto�ek uj�ciowy ulegał 

stopniowemu rozmyciu, a w samym uj�ciu wyst�powała akumulacja 

wywoływana przez pr�dy wsteczne (Szyma�ski, 1897, nr 17).  

Aktualnie Wisła 	miała charakteryzuje si� du�a zmienno�ci� szeroko�ci 

koryta. Koryto rzeki zw��a si� w pobli�u uj�cia, a poszerza w kierunku 

południowym. Szeroko�� uj�ciowego odcinka Wisły 	miałej ulega cz�stym 

zmianom. Spowodowane jest to wskutek silnego ruchu rumowiska, zarówno 
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transportowanego przez rzek�, jak i nanoszonego od strony morza oraz 

transportu eolicznego. Rynna przepływowa znajduje si� przy prawym brzegu, 

lecz jej szeroko�� i gł�boko�� s� zmienne, podobnie jak i poło�enie. Gł�boko�ci 

na Wi�le 	miałej wahaj� si� od 4,0 m do 8,0 m. 

Przeprowadzane w latach 90. XX wieku pomiary wykazały, �e po stronie 

zachodniej sto�ka uj�ciowego nie wyst�piły �adne istotne zmiany w batymetrii. 

Najprawdopodobniej był to efekt osłaniaj�cego działania Portu Północnego. 

Natomiast po stronie wschodniej wyst�piło zagro�enie przerwania mierzei 

odgradzaj�cej jezioro Ptasi Raj od morza. Przerwaniu zapobiegła regulacja 

rejonu uj�ciowego po stronie wschodniej polegaj�ca na budowie nowego 

nabrze�a wschodniego z przepustami wody mi�dzy Wisł� 	miał� i jeziorem 

Ptasi Raj. Brzegi w uj�ciu rzeki umocniono za pomoc� falochronu wschodniego 

oraz konstrukcji zabezpieczaj�cej brzeg zachodni. Zrealizowane prace 

przyczyniły si� do zmniejszenia akumulacji w uj�ciu Wisły 	miałej (Jasi�ska, 

2002). 

Ze wzgl�du na zagro�enie powodziowe �uław Gda�skich i miasta 

Gda�sk oraz w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla �eglugi, uj�cie 

Wisły 	miałej jest okresowo pogł�biane i utrzymywane w taki sposób, aby w 

chwili kl�ski umo�liwiało swobodny odpływ wód. 

    4.2.3. Przekop Wisły 

Katastrofalne powodzie, które w ci�gu XIX stulecia kilkakrotnie zalewały 

�uławy Gda�skie wymusiły na ówczesnych władzach podj�cie radykalnych 

decyzji i zastosowanie szeroko zakrojonych prac przy poszerzaniu koryta Wisły. 

Warunki przyczyniaj�ce si� do tworzenia zatorów oraz wysokich wezbra�, czego 

najcz�stszym skutkiem było przerwanie wałów i powód� wymagały 

natychmiastowej korekcyjnej interwencji człowieka. Najskuteczniejszym 

rozwi�zaniem była budowa tak zwanego Przekopu przez Mierzej�, maj�cego 

skróci� drog� fali powodziowej do morza (Piasek, 1999).  

Pierwsze prace reguluj�ce podj�to w 1873 r. i prowadzono je do 1886 r. 

W tym okresie, na wykonanie robót w samym uj�ciu wydano około 1 336 000 
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marek. Jednak wst�pne prace nie zlikwidowały zagro�enia powodziowego na 

�uławach Wi�lanych. Spływaj�cy z Nogatu i Wisły Elbl�skiej lód nadal prowadził 

do powstania zatoru przed zatok� 	wie�� (Zalew Wi�lany), która w tym okresie 

(zimowym) była pokryta lodem. Zarz�d regulacji Wisły niejednokrotnie, przy 

pomocy silnych statków parowych przeprowadzał akcj� lodołamania w gór�

rzeki a� poza uj�cie Nogatu. Niestety akcja nie zawsze okazała si� skuteczn�. 

Cz�sto bywało, �e zator lodowy posuwaj�c si� w gór� rzeki doprowadzał do 

spi�trzenia wody, czego skutkiem było przerwanie wałów b�d� przelewanie si�

przez niego wody. Ramiona wpadaj�ce do zatoki 	wie�ej nie nadawały si� do 

odprowadzania swoimi wodami ogromnych mas kry z Wisły. Tym samym 

urodzajne niziny wynosz�ce 1 200 km² (1897), poło�one pomi�dzy uj�ciowymi 

ramionami, z g�sto osiedlon� ludno�ci� były pod stałym zagro�eniem 

powodziowym. 

Kilkakrotne przerwania wałów przeciwpowodziowych powodowały 

ogromne spustoszenie na �uławach Wi�lanych. Dlatego, na mocy prawa 

(Szyma�ski, 1897) Nr 9303 (Makowski, 1993) wydanego 20 czerwca 1888 roku, 

rz�d Królestwa Pruskiego został upowa�niony dla polepszenia warunków 

rzecznych, do wykonania nast�puj�cych prac (Szyma�ski, 1897, nr 17): 

a) Wykonanie Przekopu Wisły przez mierzej� wi�lan�

b) Urz�dzenie komunikacji wodnej pomi�dzy przekopem i Wisł�

Gda�sk�

c) Przegrodzenia �luz� Wisły Gda�skiej na wysok� wod� i 

przedłu�enie wałów lewego brzegu Wisły w gór� rzeki a� do 

miejscowo�ci Gemlie 

d) Odci�cie �luz� Wisły Elbl�skiej na wysok� wod� i poł�czenie jej z 

istniej�cym na prawym brzegu wałem ochronnym i z 

zaprojektowanym wzdłu� przekopu 

e) Budowa przewału dla lodów na górnym Nogacie pod 

miejscowo�ci� Kittelsfähre 

Ze wzgl�dów technicznych i finansowych, cało�ciowe wykonanie prac 

regulacyjnych w uj�ciu Wisły podzielono na trzy etapy, których postulaty 
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wpisano równie� w trzy odr�bne ustawy. Ustawa z 1888 roku jest jedn� z jej 

trzech cz��ci. Pozostałe dwie wydano w 1900 i 1910 roku. 

Druga cz��� ustawy Nr 10206 z dnia 25.06.1900 r. dotyczyła regulacji 

profilu Wisły Podzielonej na wysok� wod� na odcinku od miejscowo�ci Piekło 

km 889 do Giemlic km 922,5. Projekt równie� zakładał przeło�enie wybranych 

odcinków wałów i wzmocnienie pozostałych. 

Trzeci� ustaw� Nr 11057 z dnia 20.07.1910 r. obj�to przegrodzenie 

kanału Wisła – Nogat, poł�czenie Nogatu z Wisł� za pomoc� �luzy komorowej 

na M�towskim Naro�niku koło Białej Góry km 886,4 oraz skanalizowanie Nogatu 

trzema stopniami wodnymi. 

Prace przygotowawcze dotycz�ce projektu trasy przebiegu przekopu i 

ci�gu wałów, gromadzenia niezb�dnych materiałów i sprz�tu, rozpocz�to z 

pocz�tkiem 1889 r. (Makowski, 1993). Natomiast prace ziemnie rozpocz�to dwa 

lata pó�niej. Ich wykonanie oddano przez licytacj� firmie Ph. Holzmann et Cº z 

Frankfurtu nad Menem. Na wykonanie przekopu i regulacj� koryta nowego 

wybrze�a zu�yto ł�cznie 8 300 000 m ³ mas gruntu. 

Ziemi� wydobyt� podczas przekopu i zniesienia pagórków odpowiednio 

wykorzystano do usypania obustronnych wałów przeciwpowodziowych oraz 

wałów w korycie Wisły Elbl�skiej i Gda�skiej. 

Do wydobycia 2 000 m³ ziemi dziennie wprawiono w działanie 6 

Lubeckich Suchych Bagrów i jedn� holendersk� w poł�czeniu z 3 

zmechanizowanymi ładowarkami (Makowski, 1995). Korzystano równie� z 20 

poci�gów roboczych z 25 lokomotywami, maszyn czerpi�cych wod� oraz dwóch 

parowych �urawi nad brzegiem Wisły. W ten sposób prace szybko posuwały si�

do przodu, osi�gaj�c najwy�sz� wydajno�� 19 031 m³ na dob�. 	rednia 

miesi�czna wydajno�� urobku mas ziemnych wynosiła 288 000 m³. Przeci�tna 

ilo�� robotników zatrudnionych przy wszystkich równolegle prowadzonych 

pracach wynosiła 1 000 ludzi (Szyma�ski, 1897, nr 18). 

Przekop o długo�ci 7,1 km na odcinku od starego wału Wisły Gda�skiej 

do mierzei wykonano w pełnej szeroko�ci od 250 m na pocz�tku przekopu do 

400 m na jego ko�cu, na gł�boko�� od 1,30 do 1,93 m poni�ej �redniego 

poziomu morza NN (ryc. 11.a).  
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Dla wykonania umocnie� lewego (nara�onego na podmycie) brzegu 

przyszłego kanału, wykonano rów o gł�boko�ci od 4,65 m z pocz�tku 

przekopu do 4,93 m p.p.m. NN w pobli�u mierzei (ryc. 11.c). Prawy brzeg 

wzmocniono tylko do pierwotnej gł�boko�ci wykopu tj. 2,0 m p.p.m. NN. 

W miejscu, w którym wysoko�� mierzei w przekroju wynosiła 9 m, 

przeprowadzono kinet� o długo�ci 1 400 m o rz�dnej dna 0,0 m n.p.m Kr. 

(ryc. 11.b) (Makowski, 1993). Takie usytuowanie kinety miało ułatwi�

zabezpieczanie brzegów przyszłego Przekopu Wisły na �redni� roczn�

wod�.  

Koryto Przekopu na wysok� wod� ukształtowano w jednakowej 

szeroko�ci pomi�dzy wałami z dnem na rz�dnej 1,32 m n.p.m. NN z 

pocz�tku przekopu do km 938, od którego miano go obni�y� do 1 m n.p.m. 

NN, a wi�c do wysoko�ci najcz��ciej wyst�puj�cych w Zatoce Gda�skiej 

maksymalnych stanów wody (Makowski, 1995). 

Przekop otwarto 31 marca 1895 roku o godzinie 1515 przy stanie 

wody H= 4,45 m n.p.m. Kr.  

Robert Sander (1985), dziennikarz pisz�cy dla Danziger Zeitung, 

naoczny �wiadek otwarcia przekopu opisał to w swoim artykule słowami: 

Pi�knie wypolerowany i ozdobiony kwiatami szpadel został wr�czony 

nadprezydentowi Gosslerowi, aby ten dokonał uroczystego przebicia 

nowego uj�cia Wisły. Ze słowami: Błogosławi� to wielkie dzieło prowincji 

zachodniopruskiej, nadprezydent uczynił pierwszy sztych szpadlem, po 

czym uniósł go w gór�, co tłum przyj�ł z wielkim entuzjazmem. W tym 

momencie na prawym brzegu ruszyło z kopyta 50 furmanek, które 

dotychczas odgradzały grobl� od gapiów. W po�piechu, z wo�nicami 

strzelaj�cymi z batów na wiwat, opu�ciły one rejon grobli… Rado�� była 

nie tylko w�ród budowniczych tego przedsi�wzi�cia, ale tak�e w�ród 

mieszka�ców �uławy, gdy� obawa powodzi została na zawsze 

za�egnana…(fot. 2 i fot. 3). 
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Fot. 2. Otwarcie przekopu pod 	wibnem w dniu 31 marca 1895 roku 


ródło: Dawny Gda�sk, Wisła- die Weichsel/Przekop Wisły, 2007 

Fot. 3. Widok ko�cówki przekopu Wisły w 3 godziny po jego otwarciu wg 

P. Rehdera (1939) 


ródło: Dawny Gda�sk, Wisła- die Weichsel/Przekop Wisły, 2007 
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Nast�pnego dnia – 1.04.1895 r. Wisła posiadała ju� nowe i jedyne 

uj�cie do morza. W ci�gu jednej doby po otwarciu, wody Wisły rozszerzyły 

kinet� do 100 m i wypłukały z przekopu do morza ponad 2 mln m³ piasku, 

tworz�c tym samym zacz�tek przyszłego sto�ka uj�ciowego (Łomniewski, 

1960).  

Przekop skrócił bieg Wisły o ok. 10 km. Równocze�nie z 

wykonaniem przekopu odci�to od Wisły �luzami komorowymi Wisł�

Elbl�sk�, ulegaj�c� zamuleniu oraz Wisł� Gda�sk� (Bolesta, 1957). 

Zamkni�cie Wisły Gda�skiej przerwało komunikacj� �ródl�dow� mi�dzy 

Gda�skiem a wschodem. Przywrócono j� za po�rednictwem dwóch 

kanałów, z których jeden był przeznaczony do wła�ciwej �eglugi, a drugi do 

przepuszczania licznie przybywaj�cych tratw. Oba kanały w czasie zej�cia 

lodów i powodzi zamykano silnymi, ochronnymi bramami. Wła�ciwy kanał 

posiadał od strony przekopu port, zajmuj�cy 6 ha. Drugi kanał, o 

szeroko�ci dna 11 m i długo�ci 1 km pozwalał na szybki i nieustanny spływ 

tratw. Całkowity koszt wykonania przekopu wyniósł 14 mln marek 

(Szyma�ski, 1897). 

W efekcie skrócenia biegu Wisły nast�piło zwi�kszenie spadku 

podłu�nego na odcinku ko�cowym, co spowodowało wzmo�enie ruchu 

rumowiska rzecznego i stopniowe tworzenie si� sto�ka uj�ciowego w 

rejonie uj�cia Wisły do morza. Decyduj�cy wpływ na kształtowanie i 

tworzenie si� sto�ka uj�ciowego ma materiał osadowy niesiony przez 

Wisł� oraz rumowisko morskie niesione przez pr�dy przybrze�ne. Od 

�rodowiska morskiego zale�� głównie kształt i poło�enie sto�ka (Jasi�ska, 

2002). 

Narastanie sto�ka napływowego utrudnia swobodny odpływ wód 

Wisły, lodów oraz jest utrudnieniem dla �eglugi. Dla zminimalizowania 

negatywnych skutków jego oddziaływania od pocz�tku niezb�dne było 

prowadzenie prac hydrotechnicznych. Zmuszało to do podj�cia 

kosztownych prac bagrowniczych w jej uj�ciu, które nie dawały 

oczekiwanych wyników. Wybuch I wojny �wiatowej uniemo�liwił 

kontynuowanie przeprowadzanych zabiegów. Po zako�czeniu wojny 

bagrowanie przeprowadzano niesystematycznie, a� w ko�cu go zupełnie 

zaprzestano (Kowalczyk, 1954). Wraz z zaprzestaniem prac wzrósł 
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przyrost mas rumowiska w uj�ciu Wisły. W okresie od 1895 do 1929 r. 

całkowita obj�to�� odkładów wyniosła 57,1 mln³. 

Po otwarciu przekopu, naturalny nurt na uj�ciu Wisły skierowany był 

na północny- wschód. W tym te� kierunku nachyliła si� o� tworz�cego si�

sto�ka. W 1897 r. zbudowano od wschodniej strony uj�cia pierwszy 

odcinek mola o długo�ci 180 m, który w poszczególnych latach 

odpowiednio wydłu�ano. Wraz z kierunkiem wydłu�ania mola zmieniało 

si� odchylenie nurtu i osi rozbudowy sto�ka w uj�ciu. Od 1916 r. sto�ek 

rozbudowywał si� coraz bardziej w kierunku północnym. Wezbranie w 

1924 r. znacz�co zmieniło konfiguracj� sto�ka. Przesuwaj�cy si� w gł�b 

Zatoki sto�ek spowodował powstanie na przedpolu uj�cia trzech rynien: 

zachodniej, północnej i wschodniej. Przej�cie przez rynny spływu i nurtu 

Wisły doprowadza do powstania w�druj�cych mielizn i wysp, które 

okresowo tarasuj� uj�cie. Osiadaj�ca si� na formach akumulacyjnych 

sto�ka kra mogła doprowadzi� do zatoru, a ten z kolei do spi�trzenia 

poziomów wody, dochodz�cych a� do 4 metrów (Makowski, 1993). 

Aby zapobiec dalszemu rozwojowi sto�ka napływowego podj�to si�

w 1930 r. rozbudowy uj�cia Wisły. Opracowany przez Ró�ankowskiego 

(1938) projekt zakładał wyprowadzenie nurtu Wisły jak najdalej w morze 

poprzez budow� falochronów o odpowiedniej długo�ci. Falochrony miały 

by� wydłu�ane wraz z rozwojem sto�ka (Majewski, 1969). Do wybuchu 

wojny wykonano 50% zaplanowanych budowli. 

W 1933 r. oba mola zostały przedłu�one do 900 m, rok pó�niej 

zachodnie molo wydłu�ono do 1 900 m. W 1937 r. wschodni falochron 

przedłu�ono do 1 200 m, w 1938 r. do 1 400 m, a w 1939 r. do długo�ci 

1 900 m (Bolesta, 1957). Po przerwie wojennej i powojennej kolejne prace 

podj�to w latach 60. 

W okresie 1958 – 1960 wydłu�ono falochron wschodni o 300 m. W 

nast�pnych latach przedłu�ono oba falochrony i w 1986 r. długo��

falochronu wschodniego wynosiła 2 350 m, a zachodniego 2 070 m. 

Obecnie, szeroko�� Przekopu na poziomie lustra wody wynosi około 450 

m, a gł�boko�ci około 5,0 m. W wyniku obudowania uj�ciowego odcinka 

Przekopu szeroko�� pozostaje stała, zmieniaj� si� tylko gł�boko�ci. W 

uj�ciowym odcinku Przekopu w czasie wi�kszych wezbra� dochodzi do 
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pogł�biania si� koryta rzeki, które przy ich braku podlega powolnej 

akumulacji. Proces ten nazywany samoregulacj� dna rzeki prowadzi do 

utrzymania �redniego poło�enia Przekopu na niemal stałym poziomie. 

Szybko�� odbudowy dna i jego powrotu do równowagi zale�y od 

nat��enia przepływów Wisły oraz od zmian stanów wody w morzu. 

Podsumowuj�c nale�y stwierdzi�, �e problem wydłu�ania 

falochronów jest nadal aktualny. Ponadto, wykonany w 1895 r. Przekop 

Wisły, wyprowadzaj�cy jej wody bezpo�rednio do morza, spowodował 

istotne zmiany w warunkach rozwoju delty Wisły i w jej uj�ciu do Zatoki 

Gda�skiej. Na obszarze delty wewn�trznej Wisły zmieniły si� warunki 

hydrauliczne i morfometryczne, jak równie� zasi�g oddziaływania wód 

wi�lanych w morzu. W rejonie uj�cia Wisły do Zatoki Gda�skiej zachodz�

zmiany warunków fizycznych i chemicznych wód, zmiany w stratyfikacji 

g�sto�ciowej i procesów mieszania wód, dynamiki wód oraz ruchu 

rumowiska. 

  4.3. Regulacja koryta Wisły 

Regulacj� rzek okre�la si� działania maj�ce na celu stworzenie 

jednakowych warunków kształtowania si� cieku o łagodnych 

meandruj�cych łukach i stałych przekrojach dla trzech charakterystycznych 

stanów: niskiego NW, �redniego SW i wysokiego WW. Regulacja wymaga 

budowy odpowiednich budowli regulacyjnych, takich jak: ostrogi, tamy 

wzdłu�ne i poprzeczne, przetamowania i opaski brzegowe. Zastosowanie 

odpowiednich budowli ułatwia koncentracj� nurtu, utrwalanie brzegów, 

utrzymanie stałej gł�boko�ci, koniecznej dla prawidłowego spływu. 

Przeciwdziała równie� tworzeniom si� niebezpiecznych zatorów. 

Na obszarze �uław Wi�lanych, udział człowieka w kształtowaniu 

dolnej Wisły zapocz�tkowany został w pierwszych latach XIV wieku. W tym 

czasie prace regulacyjne przeprowadzono na uj�ciowych ramionach 

Nogatu. Prowadzono równie� lokalne obwałowania cieków. Pod koniec 
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tego wieku regulacj� obj�to cieki, które ukształtowane zostały w Wisł�

Gda�sk�.  

W XVI wieku prace maj�ce wzmocni� brzeg przeprowadzono na 

M�towskim Naro�niku, a w XVII wieku na Gda�skiej Głowie. Te ostatnie 

prace miały znaczenie wojskowo-obronne. Prace regulacyjne trwaj�ce do 

ko�ca XVIII wieku miały wył�cznie charakter lokalny, korekcyjny. Nie 

stanowiły one systematycznej regulacji rzek. 

Pełny projekt regulacyjny Wisły słu��cy uporz�dkowaniu warunków 

przepływu wód, regulacji koryta rzeki oraz jej obwałowania zainicjowano w 

1828 r. memoriałem in�. F. Cechinza. W pi�mie autor uzasadnia 

konieczno�� podj�cia okre�lonych robót, jaki i okre�la ich zakres oraz 

sposób przeprowadzenia (Czernik, 1955). 15 marca 1828 wydano 

pozwolenie na realizacj� projektu. Niestety �mier� F. Cechinza opó�niła 

prace nad przedsi�wzi�ciem. 

Kontynuacji dzieła podj�ł si� radca budowlany Severin, który 6 

stycznia 1830 r. przedstawił gotowy projekt regulacji dolnej Wisły 

Ministerstwu Prac Publicznych. Do realizacji jego projektu przyst�piono 

pi�� lat pó�niej. Roboty pocz�tkowe (do 1855 r.) prowadzono w 

ograniczonym zakresie i przede wszystkim w rejonie delty. W szybkim 

czasie poprawiły one warunki �eglugowe na ramionach Wisły.  

Do ko�ca 1879 r. na Wi�le i jej ramionach uj�ciowych wykonano 599 

ostróg, 11 zamkni�� i 2 173 m opasek. Ł�czny koszt przeprowadzonych 

zmian na 134 km linii brzegowej wyniósł 11 mln marek (Keller, 1899, za 

Makowskim, 1993). W ten sposób poprawiono spływ i �eglowno�� na 

�redni� wod� SW. 

Najwi�ksze nasilenie prac regulacyjnych nast�piło w okresie 1880 – 

1892. Prace obj�ły korekt� kierunku trasy rzeki, w dostosowaniu do 

powstałych ju� zmian w układzie brzegów, regulacj� pozostałych odcinków 

oraz zmian� rozstawów wałów przeciwpowodziowych dla Wisły, Nogatu i 

Szkarpawy. Ogólna długo�� budowli regulacyjnych zbudowanych na Wi�le 

i jej ramionach spływowych w ci�gu 58 lat wyniosła 267 km. Koszt 

wykonanych prac to 23 mln marek (Ciecióra, 1956). 

Mimo ogromnego nakładu pracy nie udało si� na Wi�le (powy�ej 

odgał�zienia Nogatu) poprawi� warunków �eglugi. Nie zdołano równie�



- 52 -

zapobiec tworzeniu si� zatorów lodowych i przerwom wałowym w jej 

delcie. W ramach robót maj�cych poprawi� ówczesn� sytuacj� na Wi�le 

wykonano przekop Wisły pod 	wibnem. Odci�to Wisł� Gda�sk� i Elbl�sk�

�luzami komorowymi. Przeprowadzono korekcj� trasy wałów na odcinku 

Pieło – Gda�ska Głowa. Wzniesiono szereg uzupełniaj�cych budowli oraz 

w 1915 r. dokonano odci�cia i skanalizowania Nogatu (Szwankowski, 

1982). Pomimo przeprowadzonych zmian istniała dalsza potrzeba regulacji 

Wisły Pomorskiej. 

W okresie przedwojennym i PRL-owskim nie wprowadzono �adnych 

nowych zmian. Prace ograniczano do konserwacji i renowacji istniej�cych 

ju� budowli regulacyjnych b�d� do naprawy ich szkód, spowodowanych 

pochodami lodów lub skutkami wojny. Doprowadziło to do pogorszenia, a 

nawet cz��ciowego zniszczenia systemu regulacyjnego. 

Zaproponowany w 1957 r. Program Wisła, którego istotnym 

elementem miała by� budowa kaskady stopni wodnych miał rozwi�za�

wszystkie dotychczasowe problemy na Wi�le, a wi�c te �eglugowe, 

przeciwpowodziowe, rolnicze i energetyczne. Niestety pomimo usilnych 

prób nie został zrealizowany.  

W latach 1973 – 1978, w ramach powy�szego projektu 

kontynuowano prac� nas zagospodarowaniem wód Wisły. Ostatecznie 

plan rozwoju Wisły opracowany został przez Hydroprojekt jako Projekt 

zagospodarowania i ochrony zasobów wodnych w Polsce. Istotnym celem 

projektu była zabudowa Wisły w postaci około 30 stopni wodnych 

(Makowski, 1993).  

Plan zagospodarowania dolnej Wisły zakładał budow� 7 lub 9 stopni 

wodnych. Z tego szeroko zakrojonego planu zrealizowano dotychczas 

budow� jednego stopnia w okolicy Włocławka. Uwa�ano, �e wła�nie on 

stworzy najwi�ksze szanse energetycznego wykorzystania wód Wisły.

Realizacja Programu Wisła przewidziana była na lata 1981 – 2000. 

Poniewa� nadal nie mo�na nic powiedzie� o terminie budowy stopni 

wodnych na dolnej Wi�le nale�y stworzy� opracowanie zast�pczego 

minimalnego programu, obejmuj�cego (Czernik, 1955): 

a) Realizacj� regulacji uzupełniaj�cej na nisk� wod�
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b) Usuni�cie zniszcze� w budowlach reguluj�cych 

c) Przeprowadzenie we wła�ciwym rozmiarze robót 

konserwacyjnych 

   4.4. Współczesny obraz hydrograficzny delty Wisły 

�uławy Wi�lane jako przedmiot bada� hydrologicznych stanowi�

jeden z najciekawszych regionów w Polsce. Składa si� na to najwi�ksza 

g�sto�� sieci rzecznej, �cieraj�ce si� wpływy wód l�dowych i morskich 

oraz szybko przebiegaj�ce procesy sedymentacji rumowiska rzecznego, 

prowadz�ce do powi�kszenia obszaru l�du.  

Dzisiejszy kształt sieci wodnej w delcie Wisły został uformowany 

przez l�dolód skandynawski ostatniego zlodowacenia bałtyckiego (Würm). 

Jest to równie� wynik działalno�ci gospodarczej prowadzonej od XIII 

wieku przez osadników holenderskich. Szereg zastosowanych zabiegów 

hydrotechnicznych (kanały i rowy melioracyjne, uzbrojenie terenu bardzo 

g�st� sieci� drenarsk�, obwałowanie koryt wi�kszo�ci cieków, liczne 

przepompownie wody z terenów ni�ej poło�onych do wy�ej płyn�cych 

rzek) miał poprawi� wydajno�� rolnictwa, usprawni� �eglug� oraz ochroni�

przed powodziami.  

W pierwszych wiekach naszej ery cała masa wód wi�lanych 

wpływała przez Star� Wisł� do Zalewu Wi�lanego, b�d�cego jedynym 

odbiorc� jej wód. Z biegiem lat sytuacja ulegała zmianie. Na szerok� skal�

rozwini�to prace regulacyjne w delcie Wisły (Cyberski, Mikulski, 1976). 

Ostatecznym wynikiem tych prac był Przekop Wisły w 1985 roku oraz 

odci�cie �luzami ramion Wisły: Szkarpawy, Martwej Wisły i Nogatu od 

zasadniczego koryta rzeki (RZGW w Gda�sku, 2008), w których wody 

znajduj� si� pod stałym wpływem wód morskich i wód Zalewu Wi�lanego 

(Makowski, 1993).  

Szerzej tym zagadnieniem zaj�to si� w rozdziale Kształtowanie hydrografii 

delty Wisły. 
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Ze wzgl�du na warunki hydrologiczne Wisła i Nogat dziel� obszar 

�uław na trzy cz��ci: �uławy Gda�skie, Wielkie �uławy Malborskie i 

�uławy Elbl�skie. Ka�dy z wydzielonych obszarów ma osobny układ 

hydrograficzny (Cyberski, Mikulski, 1976). 

�uławy Gda�skie rozci�gaj� si� na zachód od Wisły- od Tczewa do 

jej uj�cia. Zajmuj� powierzchni� ok. 39 130 ha. Ich obszar le�y w cało�ci w 

dorzeczu Martwej Wisły, której długo�� od odgał�zienia od Wisły (Leniwki) 

w Przegalinie do uj�cia Bałtyku na terenie Gda�ska wynosi 27,8 km 

(Kuczkowski, 1999).  

Najwi�kszym dopływem Martwej Wisły jest Motława. Płyn�ca 

zachodni� cz��ci� �uław Gda�skich rzeka, bierze pocz�tek w okolicy 

Jeziora Rokickiego i na tym odcinku nazywa si� Szp�gaw�. Rzeka wpływa 

na �uławy dopiero w pobli�u Tczewa i tutaj przyjmuje wła�ciw� dla tego 

obszaru nazw�- Motława. W dalszym biegu do rzeki wpada jeden z 

wi�kszych dopływów- Kłodawa, której wył�cznie ko�cowy odcinek le�y na 

terenie �uław. W swym dolnym biegu, powy�ej miasta Gda�sk, rzeka 

przyjmuje kolejny, najwi�kszy dopływ- Radunia, której równie�, tylko 

odcinek uj�ciowy znajduje si� na terenie �uław. 

Całkowita powierzchnia dorzecza Martwej Wisły wynosi około 1 721 

km² (Jasi�ska, 2002), z czego dorzecze Motławy zajmuje 87% (1 488 km²) 

ogólnej powierzchni. Dorzecze Motławy, bez zlewni Raduni i Kłodawy, 

wynosi 280 km², z czego około 210 km² tej powierzchni znajduje si� na 

terenie �uław. Obie rzeki bior� udział w odwadnianiu �uław Gda�skich. 

Odbieraj� one wod� z kanałów: 	ledziowego (zlewnia 58 km²), 

Piaskowego (37 km²) i Wysokiego (Cyberski, Mikulski, 1976). Ogółem na 

terenie �uław Gda�skich, pod koniec 2002 roku, istniało 76,0 km rzek, 

347,3 km kanałów, 183,2 km wałów przeciwpowodziowych, 27 sztuk stacji 

pomp i 8 sztuk budowli hydrotechnicznych. Wymienione elementy 

wchodziły w skład urz�dze� melioracji podstawowych i jednocze�nie 

pełniły funkcj� urz�dze� osłony przeciwpowodziowej (zał�cznik 1. Sie�

hydrograficzna �uław Gda�skich, Mapa podziału hydrograficznego Polski, 

1:200 000, IMGW).  





Sie� wodna wewn�trz �uław Wielkich składa si� z rzeki Szkarpawy- 

głównego odbiornika- oraz odbiorników II rz�du: Kanału Linawa, 	wi�tej 

(Tuga) i Kanału Panie�skiego (Lizi�ski, 2007). 

Szkarpawa inaczej zwana Wisł� Elbl�sk�, kiedy� była pot��nym 

ramieniem uj�ciowych Wisły. W czasie wykonywania przekopu pod 

	wibnem w 1985 roku, Szkarpaw� odci�to od Wisły �luz�. Całkowita 

długo�� rzeki wynosi 25,4 km (Kuczkowski, 1999), szeroko�� waha si� od 

20 m do 50 m (Cyberski, Mikulski, 1976). Najwi�kszymi jej dopływami s�: 

Linawa, 	wi�ta i Kanał Panie�ski (Kuczkowski, 2002).  

Rzeki, nale��ce do odbiorników II rz�du na obszarze Wielkich �uław 

Malborskich, płyn� prawie równolegle do Nogatu. Najwi�ksz� z nich jest 

	wi�ta. Jej �ródła znajduj� si� w okolicach Lasu M�towskiego. Rzeka 

płynie samym �rodkiem tej cz��ci �uław i uchodzi w pobli�u Tujska do 

Szkarpawy, gdzie nazywana jest Tug�. Powierzchnia jej zlewni wynosi 274 

km², a całkowita długo�� to 54 km. Rzeka charakteryzuje si� du�ymi 

rozmiarami koryta i niewielkimi spadkami (0,5- 0,2‰), które sprawiaj�, �e 

pr�dko�ci pr�du s� niewielkie (Cyberski, Mikulski, 1976).  

Z powodu obni�enia terenu za Nowym Stawem, w celu 

zabezpieczenia zlewni przed powodziami sztormowymi, rzek� obustronnie 

obwałowano do km 22 + 500. Do tego miejsca rzeka przyjmuje wiele 

dopływów, z których do najwa�niejszych nale��: 	wierkowska Struga, 

D�bi�ska Struga, Mała 	wi�ta z Kanałem Lisewskim i Zielonka (Lizi�ski, 

2007).  

Drugim dopływem Szkarpawy, po 	wi�tej, jest rzeka Linawa o 

długo�ci 26 km i wielko�ci zlewni 277 km². Dolny bieg rzeki wł�czono na 

odcinku 1 km do Kanału Wi�lano-Zalewowego. Do wa�niejszych dopływów 

Linawy nale�� strugi: Zamkowa, Osłowska, Ostaszowska i Lichnowska. 

Trzecim, a zarazem głównym prawobrze�nym dopływem Szkarpawy jest 

Kanał Panie�ski, nazywany równie� Panie�sk� Łach�. Jego długo��

wynosi 32 km, a powierzchnia zlewni 220 km². W�ród wi�kszych 

dopływów Kanału wymienia si�: Izbow� Łach� (Stabniewsk� Łach�) oraz 

w poł�czeniu z Kanałem Drzewnym- Star� Tug� I i Star� Tug� II 

(zał�cznik 2. Sie� hydrograficzna �uław Malborskich, Mapa podziału 

hydrograficznego Polski, 1:200 000, IMGW). 





Obszar wypełniaj�cy mi�dzyrzecze Królewieckiej Wisły i Szarpawy 

wł�czono w system hydrograficzny Szkarpawy. Zwi�kszyło to 

powierzchni� dorzecza Szkarpawy do 780 km² i zaznaczyło wyra�nie jej 

asymetri� (92%: 8%) na korzy�� dopływów prawobrze�nych (Cyberski, 

Mikulski, 1976). 

Wymienione cieki stanowi� główn� sie� odpływu wody z terenu 

�uław Wielkich. Cieki, na obszarach depresyjnych charakteryzuj� si�

znacznymi szeroko�ciami koryta. Sprawia to, �e wraz z sieci� kanałów i 

rowów melioracyjnych posiadaj� zdolno�� do magazynowania du�ej ilo�ci 

wody. Nie powoduje to jednak du�ego podwy�szenia jej stanów. W 

warunkach polderowych ma to zasadnicze znaczenie dla retencjonowania 

wód w przypadku zagro�e� powodziowych. 

�uławy Elbl�skie licz� ok. 48 130 ha (Lizi�ski, 2007). Obszar, 

ograniczony od wschodu Wysoczyzn� Elbl�sk�, od południa Pojezierzem 

Iławskim, a od północy Zalewem Wi�lanym, le�y w dorzeczu Nogatu, który 

jest głównym dostarczycielem wód na ich teren. Rzeka wpada do Zalewu 

Wi�lanego rozgał�zion� delt� (ryc. 12).  

	rodkowa odnoga delty stanowi koryto główne Nogatu, odnoga 

lewostronna to koryto Starego Nogatu, a prawostronna to koryto tzw. 

Cieplicówki. U nasady delty odgał�zia si� równie� Kanał Jagiello�ski 

stanowi�cy �eglugowe poł�czenie Nogatu z Elbl�giem. Najwi�kszym 

dopływem Nogatu jest Malborska Młynówka o powierzchni zlewni 240 km² 

(Cyberski, Mikulski, 1976). 

Ponadto na sie� hydrograficzn� �uław Elbl�skich składa si�: Zalew 

Wi�lany, jezioro Druzno i Fiszewka. Pod bezpo�rednim wpływem Zalewu 

Wi�lanego znajduj� si� rzeki Elbl�g i Cieplicówka, Kanał Jagiello�ski oraz 

Nogat na odcinku od uj�cia do stopnia w Michałowie. Rzeki s� ze sob�

poł�czone, a ze wzgl�du na du�e przekroje koryt rzecznych s� rzekami 

�eglownymi. Stany wody w wymienionych rzekach zale�� od poziomu 

wody w Zalewie Wi�lanym (Lizi�ski, 2007). 
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Ryc. 12. Cieki �uław Elbl�skich 


ródło: Lizi�ski, 2007 

Najdalej na wschód wysuni�ta cz��� �uław le�y w dorzeczu rzeki 

Elbl�g. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 1 500 km² (Makowski, 1993). 

Górne biegi dopływów lewobrze�nych rzeki Elbl�g, jak: Dzier�go� i 

prawobrze�nych, jak: W�ska i Leszka, maj� charakter rzek wy�ynnych. S�

gł�boko wci�te, o du�ych i gwałtownych wezbraniach oraz sporym 

transporcie materiału unoszonego. Wy�szy poziom wody w tych ciekach, w 

stosunku do otaczaj�cych je terenów, stwarza istotne zagro�enie 

powodziowe w okresach roztopów i wzmo�onych opadów 

atmosferycznych. 

 Wyst�puj�ce na �uławach Elbl�skich obszary depresyjne znajduj�

si� w basenie jeziora Druzno (ok. 1 100 km²) i północnej cz��ci zlewni 

Fiszewki. Uj�ciowe odcinki cieków wpływaj�cych do jeziora nios� ze sob�

du�e ilo�ci materiału erozyjnego. Powoduje to jego odkładanie si� w 

jeziorze i mi�dzywalu uj�ciowych odcinków, podwy�szenie ich dna, a tym 

samym i poziomu wody. 
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Osi� całego systemu hydrograficznego jest szlak �eglugowy Kanał 

Elbl�ski- Jezioro Druzno- rzeka Elbl�g (Cyberski, Mikulski, 1976). 

Podsumowuj�c czas sztucznego formowania delty rozpocz�ł si� w 

XIII – XIV wieku. Wtedy te�, wskutek regulacyjnej działalno�ci człowieka 

obwałowano jej główne cieki. Przyczyniło si� do szybkiego powi�kszania 

jej powierzchni, w skład, której zacz�ły wchodzi� równie� osuszane 

obszary depresyjne. 

Odci�cie ramion uj�ciowych Wisły w latach 1895 – 1916 

zahamowało proces narastania delty. Jednak powstawanie nowych form 

na przedpolu delty trwa nadal. W Zatoce Gda�skiej powstaj� one w 

wyniku akumulacji rzecznej, a w Zalewie Wi�lanym dzi�ki intensywnej 

akumulacji materiałów organicznych, pochodz�cych z obficie rozwijaj�cej 

si� i obumieraj�cej ro�linno�ci. 

Stare ramiona boczne Wisły zamieniono w wody stoj�ce o 

charakterze kanałów. Znajduj� si� one pod stałym wpływem wód morskich 

(Martwa Wisła) lub wód zalewowych (Szkarpawa, w dolnym odcinku 

równie� Nogat) i s� odizolowane od wód głównego koryta Wisły. Wpływ 

morza i zalewu przejawia si� w rytmie przebiegu stanów wody oraz przez 

zmiany składu chemicznego w masie wody (wzrost zasolenia). 

Dolne odcinki cieków �uławskich w ramach ochrony przed 

spi�trzeniem wód zostały obwałowane. Zagro�enie powodziami na 

�uławach b�dzie za�egnane wył�cznie przy stałej i odpowiedniej 

konserwacji wszystkich istniej�cych ju� budowli reguluj�cych. Na ochron�

przeciwpowodziow� ma równie� ogromny wpływ otwarto�� Przekopu oraz 

dobry stan wałów wi�lanych. 

�uławy wi�lane s� równie� pokryte g�st� sieci� rowów 

melioracyjnych, tworz�cych skomplikowany system odwadniaj�cy. Na 

terenach �uław Wi�lanych, a zwłaszcza Elbl�skich odizolowano szereg 

małych i specyficznych pod wzgl�dem hydrograficznym obszarów, 

nazwanych polderami. Poldery odgrodzone s� od otwartego morza 

wydmami lub sztucznymi wałami. Nadmiar wód z polderu odprowadza si�

kanałami do morza lub rzek przez wypompowanie (Lizi�ski, 2007). 
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Do wa�niejszych zjawisk w sieci hydrograficznej �uław mo�na 

zaliczy� osuszanie du�ej powierzchni wodnej w okolicy Marz�cina oraz 

zanikania jeziora Druzno. 

Współczesn� sie� hydrograficzn� �uław stanowi�: Wisła, Martwa 

Wisła z Motław�, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Nogat, rzeka Elbl�g i 

Fiszewka. Wyst�puj� tu równie� zbiorniki wód powierzchniowych, jak 

Zalew Wi�lany i jezioro Druzno oraz liczne kanały i inne cieki 

wewn�trz�uławskie, powstałe wraz z rozwojem systemu 

wodnomelioracyjnego. System wodnomelioracyjny prowadzi ok. 8,0 

dm³/skm² i wykorzystywany jest do regulacji stosunków wodnych �uław. 

Wpływa on równie� na warunki hydrogeologiczne tego obszaru (red. 

Paczy�ski, Sadurski, 2007). 

5. Znaki wielkich wód na �uławach Wi�lanych- wyniki 
bada� i ich opracowanie 

Znaki wielkiej wody to cenne �ródło historyczne wskazuj�ce czas i 

miejsce wielkiej powodzi. To symbol zmaga� mieszka�ców z niebywale 

gro�nym i nieobliczalnym �ywiołem wodnym oraz ostrze�enie dla 

przyszłych pokole�. 

�uławy Wi�lane s� regionem znajduj�cym si� pod stałym 

zagro�eniem powodziowym. Wykazuje to cz�sto�� wyst�powania wielkich 

powodzi, powtarzaj�cych si� niezmiennie, co 2 – 3 lata od XIV wieku do 

XIX wieku (Majewski, 1993).  

Współcze�nie, obszarami nara�onymi na najwi�ksze straty 

powodziowe s� te, poło�one na terenach zalewowych, o g�stej zabudowie 

i intensywnym zagospodarowaniu rolniczym. W ostatnich latach 

najwi�ksze szkody przyniosła powód� w 2001 r. Straty w infrastrukturze 

oszacowano na około 200 mln zł (Majewski, 2002).  

W aspekcie gospodarczym, ekonomicznym i społecznym, wielkie 

powodzie pozostawiaj� po sobie ogrom zniszcze� i strat materialnych oraz 

ofiary ludzkie. Natomiast pod wzgl�dem hydrologicznym trwałym �ladem 

po przej�ciu wielkiej wody s� znaki i tablice powodziowe upami�tniaj�ce to 

zjawisko.  
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W terminologii Mi�dzynarodowego słownika hydrologicznego 

(2001) znak wielkiej (wysokiej) wody, znak powodziowy stanowi 

precyzyjn� informacj� hydrologiczn�, obejmuj�c� miejsce, czas i rz�dn�

kulminacji wezbrania, której zasi�g powinien by� wyra�nie i jednoznacznie 

wskazany za pomoc� linii, strzałki lub kraw�dzi znaku.  

Tablica powodziowa to trwała płyta lub tafla z napisem (dłu�szym 

lub krótszym) dotycz�cym konkretnej powodzi. Mo�e pełni� rol� znaku 

powodziowego, je�li poziom wody jest na niej wskazany w sposób 

bezpo�redni.  

Znak wielkiej wody b�d� tablica powodziowa pozwalaj� pozna�

charakter powodzi. Dlatego wa�ne jest, aby znak został umieszczony 

bezpo�rednio po powodzi oraz w miejscu, gdzie fala wezbraniowa była 

najwy�sza. Istotne s� równie� informacje zawarte na znaku, wskazuj�ce 

dat� i rz�dn� kulminacji (Wosiewicz, 2002).  

Na �uławach Wi�lanych zinwentaryzowanych zostało 11 znaków 

wielkiej wody oraz 3 tablice powodziowe. Znajduj� si� one na ko�ciołach, 

mostach, muzeach, budynkach prywatnych oraz w wale 

przeciwpowodziowym. Wi�kszo�� z nich to kamienne tablice o ró�nych 

wymiarach, wykonane z piaskowca. Wyj�tek stanowi tablica powodziowa 

z 1888 r. w Myszewie na �uławach Malborskich, która wykonana została z 

metalu. Ponadto w miejscowo�ci M�towy Wielkie �ródłem informacji o 

czasie wyst�powania powodzi s� daty, wyryte w cegłach �cian ko�cioła. 

Wysoko�� umieszczenia daty na �cianie wskazuje równie� maksymalny 

poziom fali wezbraniowej.  

Analiza informacji zawartych w znakach i tablicach wielkich wód 

u�wiadamia dzisiaj o wielko�ci zagro�enia powodziowego i cz�sto�ci 

wyst�powania powodzi w dziejach �uław Wi�lanych. Jest to równie�

ocena skuteczno�ci hydrotechnicznej zabudowy rzek i systemów ochrony 

oraz ocena ryzyka powodzi w warunkach zmieniaj�cego si� klimatu, 

zmian u�ytkowania i zagospodarowania zlewni. 

Lokalizacj� znaków wielkiej wody na �uławach Wi�lanych 

zaznaczono na mapie podziału hydrograficznego Polski (zał�cznik 3). 





  5.1. M�towy Wielkie- 1878, 1894, 1898, 1917 i 1924 

Wie� M�towy Wielkie poło�ona jest w skrajnie południowej cz��ci 

�uław Malborskich, w pobli�u rozgał�zienia Nogatu. Jest to miejscowo�� o 

ciekawej architekturze regionalnej z ko�ciołem zbudowanym w 1340 r. 

Zabudowa wsi przylega prostopadle do starego wału wi�lanego w miejscu, 

gdzie ł�czy si� on z nowym wałem przeciwpowodziowym biegn�cym 

wzdłu� prawego brzegu koryta Wisły.  

Na ko�ciele parafialnym pod wezwaniem 	w. Piotra i Pawła w 

M�towach Wielkich (fot. 4 i fot. 5) znajduje si� szereg znaków wielkiej 

wody upami�tniaj�cych historyczne powodzie z okresu XIX wieku. 

Najstarszy umieszczony na �cianie ko�cioła znak wielkiej wody pochodzi z 

1878 r. Kolejne wyryte w cegłach daty to 1894 r., 1898 r., 1917 r. i 1924 r.  

Fot. 4. Ko�ciół parafialny pod wezwaniem 	w. Piotra i Pawła w M�towach 

Wielkich (9.06.2009) 
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Fot. 5. Południowa �ciana ko�cioła w M�towach Wielkich, na której 

zaznaczone s� znaki wielkiej wody (9.06.2009) 

Wszystkie znaki wielkiej wody znajduj� si� na południowej �cianie 

ko�cioła. Stany wody oznaczono za pomoc� ró�nych znaków, m. in. 

strzałek, zestawów kresek, trójk�tów i kotwiczek.  

Znaki wielkiej wody zostały dokładnie scharakteryzowane w postaci 

kart znaku powodziowego.  
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ZWW 1878

Nr: 1 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 9.06.2009 

Nazwa rzeki: Wisła 

Data uwidoczniona na tablicy: 1878 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 11,48 m nad Kr. 

Stan wody (cm): 552 

Lokalizacja (L/P): Brzeg prawy 

Kilometr biegu rzeki: 898+500 

Miejscowo�	: M�towy Wielkie 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Tczew 908+600 

Opis znaku i miejsca instalacji: Znak wielkiej wody został wyryty w cegle 

południowej �ciany ko�cioła parafialnego pod wezwaniem 	w. Piotra i  

Pawła w M�towach Wielkich 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Na �cianie ko�cioła 

pw. 	w. Piotra i Pawła znajduj� si� jeszcze cztery znaki powodziowe z 

roku 1894, 1898, 1917, 1924. 

Wła�ciciel, opiekun znaku: Parafia pod wezwaniem �w. Piotra i Pawła 

Fotografia (9.06.2009, M. Prabucka), szkic lokalizacyjny: (zał. 4) 
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ZWW 1894

Nr: 2 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 9.06.2009 

Nazwa rzeki: Wisła 

Data uwidoczniona na tablicy: 1894 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 11,57 m nad Kr. 

Stan wody (cm): 552 

Lokalizacja (L/P): Brzeg prawy 

Kilometr biegu rzeki: 898+500 

Miejscowo�	: M�towy Wielkie 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Tczew 908+600 

Opis znaku i miejsca instalacji: Znak wielkiej wody został wyryty w cegle 

południowej �ciany ko�cioła parafialnego pod wezwaniem 	w. Piotra i   

Pawła w M�towach Wielkich 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Na �cianie ko�cioła 

pw. 	w. Piotra i Pawła znajduj� si� jeszcze cztery znaki powodziowe z 

roku 1878, 1898, 1917, 1924. 

Wła�ciciel, opiekun znaku: Parafia pod wezwaniem �w. Piotra i Pawła 

Fotografia (10.04.2008, D. Cybulski), szkic lokalizacyjny: (zał. 4) 
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ZWW 1898 

Nr: 3 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 9.06.2009 

Nazwa rzeki: Wisła 

Data uwidoczniona na tablicy: 1898 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 11,60 m nad Kr. 

Stan wody (cm): 552 

Lokalizacja (L/P): Brzeg prawy 

Kilometr biegu rzeki: 898+500 

Miejscowo�	: M�towy Wielkie 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Tczew 908+600 

Opis znaku i miejsca instalacji: Znak wielkiej wody został wyryty w cegle 

południowej �ciany ko�cioła parafialnego pod wezwaniem 	w. Piotra i  

Pawła w M�towach Wielkich 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Na �cianie ko�cioła  

pw. 	w. Piotra i Pawła znajduj� si� jeszcze cztery znaki powodziowe z  

roku 1878, 1894, 1917, 1924. 

Wła�ciciel, opiekun znaku: Parafia pod wezwaniem �w. Piotra i Pawła 

Fotografia (10.04.2008, D. Cybulski), szkic lokalizacyjny: (zał. 4) 
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ZWW 1917 

Nr: 4 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 9.06.2009 

Nazwa rzeki: Wisła 

Data uwidoczniona na tablicy: 1917 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 11,36 m nad Kr. 

Stan wody (cm): 552 

Lokalizacja (L/P): Brzeg prawy 

Kilometr biegu rzeki: 898+500 

Miejscowo�	: M�towy Wielkie 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Tczew 908+600 

Opis znaku i miejsca instalacji: Znak wielkiej wody został wyryty w cegle 

południowej �ciany ko�cioła parafialnego pod wezwaniem 	w. Piotra i   

Pawła w M�towach Wielkich 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Na �cianie ko�cioła 

pw. 	w. Piotra i Pawła znajduj� si� jeszcze cztery znaki powodziowe z 

roku 1878, 1894, 1898, 1924. 

Wła�ciciel, opiekun znaku: Parafia pod wezwaniem �w. Piotra i Pawła 

Fotografia (9.06.2009, M. Prabucka), szkic lokalizacyjny: (zał. 4) 
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ZWW 1924

Nr: 5 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 9.06.2009 

Nazwa rzeki: Wisła 

Data uwidoczniona na tablicy: 1924 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 11,50 m nad Kr. 

Stan wody (cm): 552 

Lokalizacja (L/P): Brzeg prawy 

Kilometr biegu rzeki: 898+500 

Miejscowo�	: M�towy Wielkie 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Tczew 908+600 

Opis znaku i miejsca instalacji: Znak wielkiej wody został wyryty w cegle 

południowej �ciany ko�cioła parafialnego pod wezwaniem 	w. Piotra i   

Pawła w M�towach Wielkich 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Na �cianie ko�cioła 

pw. 	w. Piotra i Pawła znajduj� si� jeszcze cztery znaki powodziowe z  

roku 1878, 1894, 1898, 1917. 

Wła�ciciel, opiekun znaku: Parafia pod wezwaniem �w. Piotra i Pawła 

Fotografia (10.04.2008, D. Cybulski), szkic lokalizacyjny: (zał. 4) 
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  5.2. Malbork - 25.III.1888

W Malborku, znak wielkiej wody pochodzi z 1888 r. Upami�tnia on 

wielk� powód�, jak i wskazuje max zasi�g fali powodziowej, która uderzyła 

w miasto 25 marca 1888 r. Wielka woda, której najwy�szy stan wyniósł 

10,21 m (tj. 13,27 m n.p.m. Kr.), przelewaj�c si� przez wały 

przeciwpowodziowe doprowadziła do zalania miasta. 

Tragedia powodzi znalazła swoje symboliczne odbicie w postaci 

niewielkiej tabliczki umieszczonej na �cianie ko�cioła �w. Wawrzy�ca 

(obecnie Cafe Zamkowa o funkcji hotelowo- restauracyjnej), po lewej 

stronie wej�cia do obecnego sklepu z pami�tkami (fot. 6).  

Fot. 6. ZWW 25.III.1888 r. umieszczony na ko�ciele pod wezwaniem 	w. 

Wawrzy�ca (8.06.2009) 
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Dokładniej, znajduje si� ona od strony dziedzi�ca, z którego prowadzi 

główne wej�cie do zamku.  

Znak wielkiej wody to tabliczka wykonana z piaskowca, której 

wymiary wynosz� 30 cm x 19,5 cm. Nad lini� znaku, wskazuj�c� rz�dn�

kulminacji, wyryty jest napis Wasserstand, który tłumaczy si� jako stan 

(poziom) wody. Pod lini� znaku widnieje napis Am 25. MÄRZ 1888, 

informuj�cy o czasie wyst�pienia wielkiej wody (fot. 7). Wysoko�� znaku 

ponad obecny poziom dziedzi�ca wynosi 175 cm. 

Fot. 7. Znak wielkiej wody upami�tniaj�cy powód� z 25.III.1888 

(8.06.2009) 

Wynikiem przeprowadzonych bada� terenowych jest 

inwentaryzacja znaku w postaci karty znaku powodziowego.  

Karta znaku powodziowego zawiera jego krótki opis, informacje 

dotycz�ce jego poło�enia wzgl�dem rzeki i warto�� rz�dnej kulminacji 

wezbrania z 25 marca 1888 r.  

W celu ukazania wielko�ci fali powodziowej wykonano profil 

poprzeczny, który równie� doł�czono do karty (zał. 5). 
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ZWW 25.III.1888 

Nr: 6 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 8.06.2009 

Nazwa rzeki: Nogat 

Data uwidoczniona na tablicy: 25.III.1888 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 13,27 m nad Kr. 

Stan wody (cm): 54 cm 

Lokalizacja (L/P): Brzeg prawy 

Kilometr biegu rzeki: 19+000 

Miejscowo�	: Malbork 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Michałowo 38+500 

Opis znaku i miejsca instalacji: Znak wielkiej wody ma posta� tabliczki 

wykonanej z piaskowca. Znajduje si� na �cianie ko�cioła �w. Wawrzy�ca 

(obecnie Cafe Zamkowa), od strony dziedzi�ca, z którego prowadzi 

główne wej�cie do zamku. 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Najbli�ej poło�one 

znaki wielkiej wody znajduj� si� na ko�ciele pw. Podwy�szenia Krzy�a 

	wi�tego w Myszewie. Znaki powodziowe upami�tniaj� powodzie z 

9.IV.1829 r., 1.IV.1839 r. i III.1855 r. 

Wła�ciciel, opiekun znaku: brak informacji na ten temat 

Fotografia (data wykonania i autor), szkic lokalizacyjny: (zał. 5) 
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  5.3. Myszewo – 9.IV.1829, 1.IV.1839, III.1855, data nieznana 
   

Miejscowo�� Myszewo poło�ona jest na �uławach Malborskich, w 

gminie Nowy Staw powiatu malborskiego. Jest ona oddalona od Nogatu, 

w linii prostopadłej, o około 4 km.  

W Myszewie, wielkie powodzie wyst�piły kolejno w 1829 r., 1939 r. i 

1855 r. Daty wyst�pienia powodzi �wiadcz� o cz�stym zalewaniu tego 

miejsca przez wielk� wod� oraz o poniesionych, ogromnych stratach 

materialnych. Najwi�kszymi w skutkach powodziami były te z 1829 r. i 

1855 r., które doprowadziły do całkowitego zalania obszaru �uław 

Gda�skich i Malborskich. Jednak poziom fali kulminacyjnej wezbrania nie 

był w tej miejscowo�ci najwy�szy.  

Z analizy tablic powodziowych z 9.IV.1829 r. i III.1855 r. 

umieszczonych na �cianie ko�cioła, wynika, �e rz�dna kulminacji 

wezbrania wyniosła odpowiednio 2,92 m n.p.m Kr. i 3,66 m n.p.m. Kr.  

Wiadomo, �e najwy�sze stany wody w czasie pierwszej powodzi 

odnotowano dzie� wcze�niej w Tczewie. Spowodowane to było 

utworzeniem si� zatoru, doprowadzaj�cego do znacznego spi�trzenia 

wody. Spi�trzona woda wraz kr� znalazła sobie uj�cie ponad koron�

wałów, rozlewaj�c si� tym samym na obszar �uław Gda�skich i �uław 

Malborskich (m. in. Myszewo). Przelewanie si� wody przez wały na 

rozległe tereny, doprowadziło do obni�enia jej stanu.  

Dlatego w Myszewie poziom fali powodziowej był zdecydowanie 

ni�szy ni� ten z dnia poprzedniego czy nast�pnego, kiedy doszło na km 

920 (w pobli�u Giemlic) do poł�czenia spływaj�cych wód w jeden burzliwy 

i pot��ny strumie� o nat��eniu równym 1 300 m³/s (za Makowskim, 

Swerpel). 

Ni�sza rz�dna kulminacji wezbrania z 1.IV.1855 spowodowana jest 

niewielkim ju� wypływem wody z wałów, której najwy�sze stany 

zaobserwowano kilka dni wcze�niej (Makowski, 1998). 

Tragedia powodzi z 1829 r., 1839 r. i 1855 r. znalazła symboliczne 

odbicie w postaci trzech tablic, upami�tniaj�cych te wydarzenia. Wszystkie 

tablice umieszczone s� na wschodniej �cianie szczytowej gotyckiego 

ko�cioła pw. Podwy�szenia Krzy�a 	wi�tego w Myszewie (fot. 8). 



- 81 -

Fot. 8. Tablice powodziowe upami�tniaj�ce powodzie z 1829 r., 1839 r. i 

1855 r., umieszczone na �cianie ko�cioła pw. Podwy�szenia Krzy�a 

	wi�tego w Myszewie (8.06.2009) 
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Pierwsze dwie tablice powodziowe z piaskowca, wpuszczone s� w 

mur ko�cioła. Natomiast ich podstawy spoczywaj� na gruncie.  

Pierwsza z nich jest wy�sza, o wymiarach 101 x 54 cm. Na niej 

wyryty jest o�miowierszowy napis, z którego cztery wiersze umieszczone 

s� nad lini� max poziomu wody, a cztery pod ni�. Pierwszy wiersz 1829 

d.9.April informuje o czasie wyst�pienia powodzi. Niestety kolejne napisy 

na tablicy s� nieczytelne. Odległo�� tablicy od poziomu gruntu wynosi 41 

cm (fot. 9). 

Fot. 9. Tablica powodziowa dotycz�ca powodzi z 9.IV.1829 r. (8.06.2009) 
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Druga tablica powodziowa ma wymiary 54 x 57,5 cm (fot. 10). 

Odległo�� jej od poziomu gruntu wynosi 32 cm.  

Fot. 10. Tablica powodziowa dotycz�ca powodzi z 1.IV.1839 r. (8.06.2009) 

Nad lini� wyznaczaj�c� max poziom fali powodziowej jest wyryty napis: 

Durchbruch bei Schoenau 

d. 1. April 1839. 

Das Wasser Sting bis zu diesem Strich 

C. G. E. von Schaewen, Past. 
I. Kleinau 
I. Bielefeld 

I. Klein 
C. G. E. (zatarte dwa słowa) 

   

K. Brost 
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 Tekst w polskim tłumaczeniu Malwiny Prabuckiej, 2009: 

Przerwanie (wału) w Schoenau  

1 kwietnia 1839  

woda podniosła si� a� do tej kreski 

C. G. E. von Schaewen, Past. 
I. Kleinau 
I. Bielefeld 

I. Klein 
C. G. E. (zatarte dwa słowa) 

Najwy�ej usytuowany znak po powodzi stanowi �eliwna tablica o 

wymiarach 67 x 41 cm z ozdobnymi półkolistymi wyci�ciami w 

naro�nikach (fot. 11).  

Fot. 11. �eliwna tablica powodziowa dotycz�ca powodzi z 1855 r. 

(8.06.2009) 

K. Brost 
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Nad lini� tablicy powodziowej, której odległo�� od obecnego 

poziomu gruntu wynosi 119 cm, odlany jest napis o nast�puj�cej tre�ci: 

In Folge der beiden Durchbrueche bei  

Gr. Montauam 28. März und bei Klossowa am 21. 

März 1855 stieg das Wasser bis zu diesem Strich 

Tekst w polskim tłumaczeniu Malwiny Prabuckiej, 2009: 

W wyniku obu przerwa� (wałów), 

na M�towskim Cyplu 28 marca i w Kłosowie dnia 21 

marca 1855, poziom wody podniósł si� a� do tej kreski 

C.G.E v. Schaewen Pastor  

Michael Hanemann, Jakob Klein  

Juliusz Oehlrich, Gustaw Kloman  

Kircher Vorsteher 

C. G. E. v. Schaewen Pastor 

Michael Hanemann, Jakob Klein 

Juliusz Oehlrich, Gustaw Kloman 

Kircher Vorsteher 
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Na wschodniej �cianie ko�cioła w Myszewie znajduje si� jeszcze 

jeden - czwarty znak wielkiej wody. Niestety pod wpływem czynników 

przyrodniczych uległ zniszczeniu, uniemo�liwiaj�c w ten sposób odczyt 

informacji na niej zawartych. Za maksymalny poziom wody przyj�to 

poziom� kresk� znajduj�c� si� w centralnym punkcie tablicy (fot. 12). 

Fot. 12. Tablica powodziowa umieszczona na wschodniej �cianie ko�cioła 

pw. Podwy�szenia Krzy�a 	wi�tego w Myszewie (8.06.2009) 

Dla ka�dej z tablic opracowano kart� znaku powodziowego, w 

której zamieszczono rz�dn� kulminacji fali wezbraniowej oraz przekrój 

poprzeczny (zał. 6) ukazuj�cy jej wielko��. Karty zał�czono w sposób 

chronologiczny do omawianych tablic. 
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ZWW 9.IV.1829

Nr: 7 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 8.06.2009 

Nazwa rzeki: Nogat 

Data uwidoczniona na tablicy: 9.IV.1829 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 2,92 m nad Kr. 

Stan wody (cm): 54 cm 

Lokalizacja (L/P): Brzeg lewy 

Kilometr biegu rzeki: ~ 40+000 

Miejscowo�	: Myszewo 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Michałowo 38+500 

Opis znaku i miejsca instalacji: Tablica powodziowa wykonana z  

piaskowca znajduje si� na wschodniej �cianie ko�cioła pw. Podwy�szenia 

Krzy�a 	wi�tego w Myszewie. 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Najbli�ej poło�ony 

znak wielkiej wody znajduje si� w Malborku i dotyczy powodzi z 

25.III.1888 r.  

Wła�ciciel, opiekun znaku: Parafia �w. Bartłomieja Apostoła 

Fotografia (data wykonania i autor), szkic lokalizacyjny: (zał. 6) 
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ZWW 1.IV.1839 

Nr: 8 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 8.06.2009 

Nazwa rzeki: Nogat 

Data uwidoczniona na tablicy: 1.IV.1839 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 2,68 m nad Kr. 

Stan wody (cm): 54 cm 

Lokalizacja (L/P): Brzeg lewy 

Kilometr biegu rzeki: ~ 40+000 

Miejscowo�	: Myszewo 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Michałowo 38+500 

Opis znaku i miejsca instalacji: Tablica powodziowa wykonana z 

piaskowca znajduje si� na wschodniej �cianie ko�cioła pw. Podwy�szenia 

Krzy�a 	wi�tego w Myszewie. 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Najbli�ej poło�ony 

znak wielkiej wody znajduje si� w Malborku i dotyczy powodzi z 

25.III.1888 r.  

Wła�ciciel, opiekun znaku: Parafia �w. Bartłomieja Apostoła 

Fotografia (data wykonania i autor), szkic lokalizacyjny: (zał. 6) 
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ZWW III.1855 

Nr: 9 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 8.06.2009 

Nazwa rzeki: Nogat 

Data uwidoczniona na tablicy: III.1855 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 3,66 m nad Kr. 

Stan wody (cm): 54 cm 

Lokalizacja (L/P): Brzeg lewy 

Kilometr biegu rzeki: ~ 40+000 

Miejscowo�	: Myszewo 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Michałowo 38+500 

Opis znaku i miejsca instalacji: �eliwna tablica powodziowa 

umieszczona na wschodniej �cianie ko�cioła pw. Podwy�szenia Krzy�a 

	wi�tego w Myszewie. 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Najbli�ej poło�ony 

znak wielkiej wody znajduje si� w Malborku i dotyczy powodzi z 

25.III.1888 r.  

Wła�ciciel, opiekun znaku: Parafia �w. Bartłomieja Apostoła 

Fotografia (data wykonania i autor), szkic lokalizacyjny: (zał. 6) 
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ZWW (data nieznana) 

Nr: 10 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 8.06.2009 

Nazwa rzeki: Nogat 

Data uwidoczniona na tablicy: brak (?) 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 4,12 m nad Kr. 

Stan wody (cm): 54 cm 

Lokalizacja (L/P): Brzeg lewy 

Kilometr biegu rzeki: ~ 40+000 

Miejscowo�	: Myszewo 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Michałowo 38+500 

Opis znaku i miejsca instalacji: Metalowa tablica powodziowa 

zainstalowana na wschodniej �cianie ko�cioła pw. Podwy�szenia Krzy�a 

	wi�tego w Myszewie. 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Najbli�ej poło�ony 

znak wielkiej wody znajduje si� w Malborku i dotyczy powodzi z 

25.III.1888 r.  

Wła�ciciel, opiekun znaku: parafia �w. Bartłomieja Apostoła 

Fotografia (data wykonania i autor), szkic lokalizacyjny: (zał. 6) 
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    5.4. Gda�sk- 1745 i 24.II.1775, 11.IV.1829, 9/10.VII.2001 

Gda�sk le�y na skraju �uław Gda�skich. Usytuowanie miasta na 

terenach nisko poło�onych i depresyjnych, stwarza stałe zagro�enie 

powodziowe. 

Miasto od wieków nawiedzane było przez powodzie, głównie 

pochodzenia zatorowego w uj�ciowym odcinku Wisły. Skutkiem zalania 

były ogromne straty materialne i ludzkie.  

Najwi�ksza w skutkach powód� na �uławach Gda�skich wyst�piła 

w 1829 r. Spowodowała ona ogromne spustoszenie zwłaszcza na terenie 

miasta Gda�ska. Poza ogromnymi zniszczeniami i poniesionymi kosztami 

na odbudow� miasta, trwałym �ladem upami�tniaj�cym powód� z 

11.IV.1829 r. s� znaki wielkiej wody. Pocz�tkowo na murach miasta 

wzdłu� Motławy znajdowało si� pi�� znaków wielkiej wody: na Baszcie 

Łab�d� (fot. 13), na Bramie 	wi�toja�skiej (fot. 14), na Bramie Nizinnej 

(fot. 15), na Wielkim Spichrzu Królewskim oraz na Mo�cie St�giewnym. Z 

tej samej powodzi pochodzi równie� znak umieszczony na �cianie 

ko�cioła w Trutnowach.  

     

Fot. 13. Baszta Łab�d� w Gda�sku (4.06.2009). Fotografia z prawej strony 

przedstawia stan znaku z 1968 r. (Majewski, 1970) 
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Fot. 14. Brama 	wi�toja�ska w Gda�sku, w miejscu wskazanym strzałk�

znajdował si� znak z 1829 r. (4.06.2009) 
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Fot. 15. Brama Nizinna w Gda�sku, w miejscu wskazanym strzałk�

znajdował si� znak z 1829 roku (4.06.2009). Po prawej stronie fotografia 

przedstawiaj�ca stan znaku z 1968 r. (Majewski, 1970) 
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Obecnie, liczba znaków wielkiej wody upami�tniaj�cych t�

katastrofaln� powód� si� zmieniła. Zniszczeniu uległy znaki, których 

lokalizacj� przedstawiono na powy�szych fotografiach: na Baszcie 

Łab�d�, na Bramie 	wi�toja�skiej oraz na zachodnim filarze Bramy 

Nizinnej.  

Poni�ej przedstawiono szkic sytuacyjny przedstawiaj�cy 

rozmieszczenie udokumentowanych znaków wielkiej wody Gda�sku. 

Ryc. 13. Szkic sytuacyjny rozmieszczenia udokumentowanych znaków 

wielkiej wody na terenie miasta Gda�sk 


ródło: Gda�sk, mapa topograficzna, 1:10 000, Wydział Geodezji Kartografii i Katastru, 

zmienione 

Legenda: 

1 Baszta Łab�d� (1829) 

2 Spichrz „Panna” (1745, 1775, 1829)

3 Brama 	wi�toja�ska (1829)

4 Most St�giewny (1829)

5 Brama Nizinna (1829)
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Zachowane znaki znajduj� si� nadal na: Spichrzu Panna i Mo�cie 

St�giewnym. 

Na Spichrzu Panna wchodz�cego obecnie w skład kompleksu 

budynków administrowanych przez Centralne Muzeum Morskie na wyspie 

Ołowianka, znajduj� si� trzy znaki wielkiej wody. Jeden z nich upami�tnia 

powód� z 11.IV.1829 r., a dwa pozostałe pochodz� odpowiednio z roku 

1745 i 1775. 

Fot. 16. Znaki wielkiej wody 1745, 1775 D 24 Fe, 11.IV.1829 umieszczone 

na Spichrzu Panna w Gda�sku (4.06.2009) 
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Pierwszy znak wielkiej wody, znajduj�cy si� najbli�ej gruntu okre�la 

powód� z 1745 r. Pozioma linia zaznaczona na kamieniu wyznacza 

poziom wielkiej wody, rz�du 3,15 m nad Kr. bis. Zalanie Gda�ska to 

skutek działa� wojennych prowadzonych w czasie Wojny Szwedzkiej 

(Majewski, 1970). Rok 1745 wyryty jest na granitowym kamieniu o 

wymiarach 85 x 43 x 37 cm. Umieszczony jest w odległo�ci 3 cm od dolnej 

kraw�dzi kamienia i oddalony od powierzchni gruntu o 62 cm  

Drugi znak, z wyryt� dat� 1775 D 24 Fe umieszczony jest na tym 

samym kamieniu, ale wy�ej, w odległo�ci 74 cm od gruntu nabrze�a.  

Znak upami�tnia powód� powstał� w wyniku spi�trzenia wód cofkowych 

Wisły, które swym zasi�giem obj�ły miasto Gda�sk (fot. 17). Max poziom 

wody wyniósł 3,63 m nad Kr. bis. 

Fot. 17. Znaki wielkiej wody 1745 i 1775 D 24 Fe, umieszczone na 

Spichrzu Panna (4.06.2009) 

Trzeci znak wielkiej wody umieszczony na Spichrzu Panna i 

najbardziej znany, obrazuje kulminacj� stanu wody 11 kwietnia 1829 roku. 

Odnotowana o godzinie 1700 warto�� kulminacji wezbrania wyniosła 3, 36 
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m n.p.m. Znak ma posta� tablicy wykonanej z piaskowca o wymiarach 72 

x 28 cm. Na tabliczce widnieje linia wyznaczaj�ca maksymalny poziom 

wody oraz napis Wasserstand den 11 April 1829, co w tłumaczeniu 

oznacza poziom wody w dniu 11 kwietnia 1829. Obecny znak to 

rekonstrukcja (niezbyt wiarygodna) starego, który z premedytacj�

zniszczono najprawdopodobniej w latach 80-tych, w trakcie odbudowy 

spichrza dla potrzeb Centralnego Muzeum Morskiego, (fot. 18). 

Fot. 18. Znak wielkiej wody 11.IV.1829, umieszczony na Spichrzu Panna. 

Zdj�cie górne- stan obecny (4.06.2009). Zdj�cie dolne- stan z 1968 r. 

(Majewski, 1970)  
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Kolejny zachowany znak z powodzi 1829 znajduje si� na lewym, 

ceglanym przyczółku Mostu St�giewnego (u podnó�a Bramy St�gwie 

Mleczne). Znak ma posta� tablicy, któr� wykonano z piaskowca. Na niej 

znajduje si� napis. Niestety obecnie jest on nieczytelny (fot. 19). Za 

maksymalny poziom fali powodziowej przyj�to �rodek tablicy. Wynosi on 

2,88 m nad Kr. bis. 

Fot. 19. Znak wielkiej wody 1829 znajduj�cy si� na Mo�cie St�giewnym w 

Gda�sku (4.06.2009) 

Powód� 1829 r., zmusiła władze do przyspieszenia decyzji w 

sprawie regulacji dolnej Wisły. Jednak prace zmieniaj�ce ówczesn� sie�

hydrograficzn� podj�to dopiero po wyst�pieniu wielkiej powodzi w 1888 r.  

W 1985 r. wykonano Przekop Wisły, który radykalnie poprawił 

odpływ wielkich wód nowym korytem rzeki do Bałtyku. Od tego czasu na 

�uławach Gda�skich nie wyst�piła wi�ksza powód�, ni� ta z roku 1829 

czy 1888. Wyj�tek stanowi zalanie �uław w 1945 r., spowodowane 

celowym wysadzeniem wałów przeciwpowodziowych przez cofaj�ce si�

wojska niemieckie.  
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Uregulowanie stosunków wodnych nie zlikwidowało zagro�enia 

powodziowego w Gda�sku. Ryzyko wyst�pienia powodzi istnieje nadal i 

pot�guje si� w miar� upływu czasu. 

Obecnie, przyczyn� potencjalnego zalania miasta jest starzenie si�, 

brak konserwacji oraz modernizacji wałów i urz�dze�

przeciwpowodziowych. Wa�nym czynnikiem jest równie� coraz wi�kszy 

stopie� zagospodarowania terenów zagro�onych, co w wypadku powodzi 

prowadzi do ogromnych strat materialnych, a nawet ludzkich. Trzecim 

czynnikiem jest niewydolno�� kanalizacji burzowej oraz coraz mniejszy 

stopie� retencji spowodowany wybetonowaniem i wyasfaltowaniem 

du�ych powierzchni miasta. 

W ostatnich latach zwi�kszyła si� cz�sto�� wyst�powania 

krótkotrwałych opadów w Gda�sku. W lipcu 2001 r. intensywne opady 

deszczu doprowadziły do tragicznej powodzi o charakterze lokalnym. 

Powód� wyrz�dziła ogromne straty materialne i ludzkie.  

Poza czynnikami naturalnymi, jednym z elementów powodzi była 

awaria prawobrze�nego wału kanału Raduni (9 lipca w godz. 1800 – 2100). 

Kanał został wybudowany w XIV wieku przez Krzy�aków w celu 

zaopatrzenia miasta w wod�. Zły stan techniczny i gwałtowny napływ 

wody (Q= 122 m³/s) do kanału, doprowadziły do przerwania jego prawego 

obwałowania w sze�ciu miejscach (Jednorał i inni, 2002).  

Drugim elementem licowej powodzi jest przerwanie cz��ci czołowej 

zbiornika Srebrzysko na potoku Strzy�a (9 lipca około godz. 2300). W 

wyniku przerwania doszło do całkowitego opró�nienia zbiornika i spływu 

olbrzymich ilo�ci wody wzdłu� ulicy Słowackiego, która stała si� rw�cym 

potokiem. Zalany został w�zeł drogowy przy skrzy�owaniu ul. 

Grunwaldzkiej z ul. Słowackiego oraz wiele piwnic domów wzdłu� dalszej 

cz��ci potoku Strzy�a. 

Trzecim elementem powodzi z 11 lipca było przerwanie po północy 

lewostronnego wału Kłodawy. Zalaniu uległy tereny rolnicze wsi 

Ciepielewo. Najprawdopodobniej przyczyn� przerwania wału było lokalne 

spi�trzenie wody spowodowane zatrzymaniem si� płyn�cych krzaków i pni 

drzew. Wskutek zatoru doszło do wymycia wału na długo�ci 35 m. Korpus 

wału został rozmyty w około 70% (Majewski, 2002). 
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Trwałym �wiadectwem po przej�ciu wielkiej wody, wyznaczaj�cym 

miejsce, czas i rz�dn� kulminacji wezbrania jest znak wielkiej wody 

umieszczony na budynku prywatnym przy ul. Grunwaldzkiej 146 A (fot. 

20).  

Fot. 20. Znak wielkiej wody 9/10 VII 2001 r. umieszczony na �cianie 

budynku przy ul. Grunwaldzkiej 146 A (4.06.2009) 

Znak wielkiej wody ma posta� kamiennej tablicy o wymiarach 58 x 

42 cm. Na tablicy napisem Powód� 9/10 VII 2001 r. upami�tniono dzie�, 

miesi�c i rok powodzi. Linia znajduj�ca si� w �rodkowej cz��ci tablicy 

okre�la rz�dn� kulminacji wezbrania, po przerwaniu cz��ci czołowej 

zbiornika Srebrzysko.  

Powód� w 2001 r. wykazała, �e miasto nadal nie jest dobrze 

przygotowane na wyst�pienie takiej ekstremalnej sytuacji, zarówno z 

punktu widzenia jej przeciwdziałania, jak i ostrze�enia ludzi przed 

niebezpiecze�stwem.  

Dla zachowanych znaków wykonano karty znaku powodziowego, 

które zamieszczono w sposób chronologiczny do ich omawiania. 
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ZWW 1745

Nr: 11 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 4.06.2009 

Nazwa rzeki: Martwa Wisła 

Data uwidoczniona na tablicy: 1745 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 3,15 m nad Kr. bis  

Stan wody (cm): 566 cm 

Lokalizacja (L/P): Brzeg lewy 

Kilometr biegu rzeki: 20 + 200 

Miejscowo�	: Gda�sk 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Przegalina 936,0 

Opis znaku i miejsca instalacji: Znak wielkiej wody znajduje si� przy 

południowo – zachodnim naro�niku południowej �ciany Spichrza Panna, 

nale��cego do Centralnego Muzeum Morskiego w Gda�sku. Data i linia 

wyznaczaj�ca max poziom wody zostały wyryte w kamieniu. 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Najbli�ej poło�ony 

znak wielkiej wody znajduje si� w odległo�ci 480 m, na Mo�cie 

St�giewnym w Gda�sku. Upami�tnia on powód� z 1829 r.  

Poza Gda�skiem, najbli�ej poło�ony znak został umieszczony po powodzi 

w 1829 r. na �cianie Ko�cioła w Trutnowach. 

Wła�ciciel, opiekun znaku: Centralne muzeum Morskie w Gda�sku 

Fotografia (data wykonania i autor), szkic lokalizacyjny: (zał. 7) 
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ZWW 1775 D 24 Fe 

Nr: 12 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 4.06.2009 

Nazwa rzeki: Martwa Wisła 

Data uwidoczniona na tablicy: 1775 D 24 Fe 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 3,63 m nad Kr. bis  

Stan wody (cm): 566 cm 

Lokalizacja (L/P): Brzeg lewy 

Kilometr biegu rzeki: 20 + 200 

Miejscowo�	: Gda�sk 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Przegalina 936,0 

Opis znaku i miejsca instalacji: Znak wielkiej wody znajduje si� przy 

południowo – zachodnim naro�niku południowej �ciany Spichrza Panna, 

nale��cego do Centralnego Muzeum Morskiego w Gda�sku. Znak z 

wyrytym napisem 1775 D 24 Fe został umieszczony na kamieniu. Jego 

odległo�� od gruntu nabrze�a wynosi 74 cm. 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Najbli�ej poło�ony 

znak wielkiej wody znajduje si� w odległo�ci 480 m, na Mo�cie 

St�giewnym w Gda�sku. Upami�tnia on powód� z 1829 r.  

Poza Gda�skiem, najbli�ej poło�ony znak został umieszczony po powodzi 

w 1829 r. na �cianie Ko�cioła w Trutnowach. 

Wła�ciciel, opiekun znaku: Centralne muzeum Morskie w Gda�sku 

Fotografia (data wykonania i autor), szkic lokalizacyjny: (zał. 7) 
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ZWW 11.IV.1829  

Nr: 13 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 4.06.2009 

Nazwa rzeki: Martwa Wisła 

Data uwidoczniona na tablicy: 11.IV.1829 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 4,33 m nad Kr. bis  

Stan wody (cm): 566 cm 

Lokalizacja (L/P): Brzeg lewy 

Kilometr biegu rzeki: 20 + 200 

Miejscowo�	: Gda�sk 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Przegalina 936,0 

Opis znaku i miejsca instalacji: Znak wielkiej wody znajduje si� przy 

południowo – zachodnim naro�niku południowej �ciany Spichrza Panna, 

nale��cego do Centralnego Muzeum Morskiego w Gda�sku. Znak ma 

posta� tabliczki wykonanej z piaskowca o wymiarach 72 x 28 cm. W 

�rodku tablicy znajduje si� linia wielkiej wody, wyznaczaj�ca rz�dn�

kulminacji wezbrania. Znak jest rekonstrukcj� oryginału, zniszczonego w 

czasie przebudowy muzeum. 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Najbli�ej poło�ony 

znak wielkiej wody znajduje si� w odległo�ci 480 m, na Mo�cie 

St�giewnym w Gda�sku. Upami�tnia on powód� z 1829 r.  

Poza Gda�skiem, najbli�ej poło�ony znak został umieszczony po powodzi 

w 1829 r. na �cianie Ko�cioła w Trutnowach. 

Wła�ciciel, opiekun znaku: Centralne muzeum Morskie w Gda�sku 

Fotografia (data wykonania i autor), szkic lokalizacyjny: (zał. 7) 
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ZWW 1829 

Nr: 14 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 4.06.2009 

Nazwa rzeki: Martwa Wisła 

Data uwidoczniona na tablicy: 1829 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 2,88 m nad Kr. bis  

Stan wody (cm): 566 cm 

Lokalizacja (L/P): Brzeg lewy 

Kilometr biegu rzeki: 20 + 200 

Miejscowo�	: Gda�sk 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Przegalina 936,0 

Opis znaku i miejsca instalacji: Znak wielkiej wody znajduje si� na 

lewym, ceglanym przyczółku Mostu St�giewnego. Ma posta� tablicy 

wykonanej z piaskowca. Na tablicy został umieszczony napis, niestety 

dzisiaj jest on nieczytelny. 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Najbli�ej poło�ony 

znak wielkiej wody znajduje si� w odległo�ci 480 m, na Mo�cie 

St�giewnym w Gda�sku. Upami�tnia on powód� z 1829 r.  

Poza Gda�skiem, najbli�ej poło�ony znak został umieszczony po powodzi 

w 1829 r. na �cianie Ko�cioła w Trutnowach. 

Wła�ciciel, opiekun znaku: brak informacji na ten temat 

Fotografia (data wykonania i autor), szkic lokalizacyjny: (zał. 8) 
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ZWW 9/10 VII 2001 

Nr: 15 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 4.06.2009 

Nazwa rzeki: Martwa Wisła 

Data uwidoczniona na tablicy: 9/10 VII 2001 r. 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 19,25 m nad Kr. bis  

Stan wody (cm): 566 cm 

Lokalizacja (L/P): Brzeg lewy 

Kilometr biegu rzeki: 20 + 200 

Miejscowo�	: Gda�sk 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Przegalina 936,0 

Opis znaku i miejsca instalacji: Znak wielkiej wody jest umieszczony na 

budynku prywatnym przy ul. Grunwaldzkiej 146 A. Znak ma posta�

kamiennej tablicy, na której widnieje napis okre�laj�cy zjawisko, czas jej 

wyst�pienia oraz linia wyznaczaj�ca rz�dn� kulminacji wezbrania. 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Najbli�ej poło�ony 

znak wielkiej wody znajduje na Mo�cie St�giewnym oraz na Spichrzu 

Panna w Gda�sku. Znaki pochodz� odpowiednio z roku 1829, 1745 i 

1775.  

Poza Gda�skiem, najbli�ej poło�ony znak został umieszczony po powodzi 

w 1829 r. na �cianie Ko�cioła w Trutnowach. 

Wła�ciciel, opiekun znaku: brak informacji na ten temat 

Fotografia (data wykonania i autor), szkic lokalizacyjny: 
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  5.4. Trutnowy – 10 - 13.IV.1829 

Wie� Trutnowy poło�ona jest na �uławach Gda�skich, w gminie 

Cedry Wielkie powiatu gda�skiego.  

Wie� słynie z kilku wyj�tkowej rangi zabytków. Jednym z nich jest 

prawie 700-letni gotycki ko�ciół, na którego �cianie, na wysoko�ci 1,5 m 

wmurowana jest kamienna tabliczka (fot. 21).  

Fot. 21. Znak wielkiej wody Wasserstand von 10 bis 13 April 1829 

umieszczony na �cianie ko�cioła w Trutnowach (4.06.2009) 
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Kamienna tabliczka to znak wielkiej wody upami�tniaj�cy powód� z 

1829 r. W wyniku przerwania wałów w miejscowo�ci Ptaszniki i Giemlice 

doszło do zespolenia wypływaj�cych z nich wód, które z nat��eniem 

równym 1 300 m³/s zacz�ły zalewa� obszar �uław Gda�skich. Po 4 

godzinach od przerwania wałów woda dotarła do wsi Trutnowy. 

Utrzymuj�cy si� w miejscowo�ci od 10 do 13 kwietnia wysoki poziom 

wody został oznaczony za pomoc� linii znajduj�cej si� na �rodku znaku 

powodziowego. 

Znak wielkiej wody ma posta� tabliczki o wymiarach 70 x 28, 5 cm. 

Tablica została wykonana z piaskowca. Na niej, nad lini� znaku wyryty jest 

napis Wasserstand, a pod ni� von 10 bis 13 April 1829. Linia okre�la 

rz�dn� kulminacji wezbrania wynosz�c� obecnie 3,92 m nad Kr. Z 

informacji zawartych na znaku wynika, �e stały poziom wody utrzymywał 

si� przez kolejne 3 dni, od momentu zalania wsi.  

Tablica jest umieszczona w odległo�ci 143 cm od obecnego poziomu 

dziedzi�ca ko�cioła (fot. 22). Znak udokumentowano w postaci karty 

znaku powodziowego.  

Fot. 22. Znak wielkiej wody Wasserstand von 10 bis 13 April 1829 

umieszczony na �cianie ko�cioła w Trutnowach (4.06.2009) 
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ZWW 10 - 13.IV.1829 

Nr: 16 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 4.06.2009 

Nazwa rzeki: Wisła 

Data uwidoczniona na tablicy: Wasserstand von 10 bis 13 April 1829 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 3,92 m nad Kr.  

Stan wody (cm): 600 cm 

Lokalizacja (L/P): Brzeg lewy 

Kilometr biegu rzeki: 928+650 

Miejscowo�	: Trutnowy 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Gda�ska Głowa 931+200 

Opis znaku i miejsca instalacji: Znak wielkiej wody ma posta� kamiennej 

tabliczki umieszczonej z lewej strony głównego wej�cia do ko�cioła �w. 

Piotra i Pawła w Trutnowach. Poziom wielkiej wody z dnia 10 – 13.IV.1829 

r. okre�la wykuta w tablicy pozioma kreska.  

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Najbli�ej poło�ony 

znaki wielkiej wody upami�tniaj�cy powód� z 1829 r., znajduje si� w 

Myszewie na rzek� Nogat (km ~ 40+000). Linia znajduj�ca si� na tablicy 

powodziowej 9.IV.1829, okre�la poziom wielkiej wody na 2,92 m nad Kr.  

Wła�ciciel, opiekun znaku: Parafia �w. Piotra i Pawła 

Fotografia (data wykonania i autor), szkic lokalizacyjny: 
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  5.5. Kiezmark – 27/6 1884 

Kiezmark to niewielka wie� poło�ona na �uławach Gda�skich. Wie�

podlega gminie Cedry Wielkie powiatu gda�skiego.  

Pod nr 24 w Kiezmarku znajduje si� prawie 100- letnia stra�nica 

wałowa (ryc. 14) podlegaj�ca administracyjnie Wojewódzkiemu Zarz�dowi 

Melioracji i Urz�dze� Wodnych w Gda�sku. Z uwagi na dobry stan 

techniczny obiektu, planuje si� w nim ulokowa� placówk� muzealn�

ilustruj�c� histori� stra�nic i zwi�zków wałowych, a tak�e problematyk�

przeciwpowodziow� i przeciwlodow� (informacja ustna od P. Płotki). 

Legenda:

1 Stra�nica wałowa 

2 Wał przeciwpowodziowy 

3 Znak wielkiej wody 27/6 1884 

4 Mi�dzywale 

5 Wisła 

Ryc. 14. Szkic sytuacyjny usytuowania znaku wielkiej wody w Kiezmarku 


ródło: Pruszcz Gda�ski, mapa przegl�dowa, 1:10 000, Wydział Geodezji Kartografii i 

Katastru, zmienione 
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Znak wielkiej wody znajduje si� w wale przeciwpowodziowym, od 

strony mi�dzywala, u stóp opisywanej stra�nicy wałowej (ryc. 14). Znak 

ma posta� tabliczki, która została wkopana w ziemi�. Tablica wykonana 

jest z granitu, a jej wymiary wynosz� 46 x 34 cm. W górnej cz��ci tablicy 

jest wyryta pozioma linia wyznaczaj�ca max poziom wielkiej wody w tym 

miejscu. Pod lini� znajduje si� wyryty napis 27/6 1884 okre�laj�cy czas

wyst�pienia wielkiej wody. Rz�dna kulminacji wezbrania, zaznaczona na 

znaku wynosi 8,40 m nad Kr. (fot. 23). 

Fot. 23. Znak wielkiej wody 27/6 1884 zachowany w wale 

przeciwpowodziowym w Kiezmarku (4.06.2009) 

Znak wielkiej wody 27/6 1884 został udokumentowany w postaci 

karty znaku powodziowego. W karcie znaku powodziowego 

scharakteryzowano znak oraz okre�lono rz�dn� kulminacji wezbrania i 

poło�enie wzgl�dem Wisły. Do karty, w ramach szkicu sytuacyjnego 

doł�czono profil poprzeczny ukazuj�cy wielko�� fali powodziowej. 
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ZWW 27/6 1884 

Nr: 17 

Opracowała: Malwina Prabucka 

E-mail: malwinaprabucka@o2.pl

Data: 4.06.2009 

Nazwa rzeki: Wisła 

Data uwidoczniona na tablicy: 27/6 1884 

Wysoko�	 nad poziom morza WWW: 8,40 m nad Kr.  

Stan wody (cm): 600 cm 

Lokalizacja (L/P): Brzeg lewy 

Kilometr biegu rzeki: 929 + 950 

Miejscowo�	: Kiezmark 

Najbli�szy wodowskaz (miejscowo�	, km): Gda�ska Głowa 931+200 

Opis znaku i miejsca instalacji: Znak wielkiej wody 27/6 1884 ma posta�

kamiennej tablicy, znajduj�cej si� w wale przeciwpowodziowym u podnó�a 

stra�nicy wałowej. Na znaku wyryto dat� wyst�pienia wielkiej wody oraz 

poziom� kresk� zaznaczono max jej poziom. 

Informacje o innych znakach WWW w tym rejonie: Najbli�ej poło�ony 

znaki wielkiej wody znajduje si� w miejscowo�ci Trutowy. Wmurowany w 

�cian� ko�cioła znak upami�tnia wielk� powód� z 1829 r. 

Wła�ciciel, opiekun znaku: opiekun stra�nicy wałowej 

Fotografia (data wykonania i autor), szkic lokalizacyjny: (zał. 9) 
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6. Ocena zagro�enia powodziami �uław Wi�lanych 

Opieraj�c si� na Dyrektywie 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23 pa�dziernika 2007 r., ocena ryzyka powodziowego 

zawiera� powinna: 

a) Map� obszarów, zagro�onych powodziami  

b) Opis powodzi, które wyst�piły w przeszło�ci i miały znacz�ce 

negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego, �rodowiska, dziedzictwa 

kulturowego oraz działalno�ci gospodarczej, w tym zasi�g powodzi 

oraz trasy przej�cia fali powodziowej, jak i ocen� wywołanych przez 

nie negatywnych skutków 

c) Ocen� potencjalnych negatywnych konsekwencji przyszłych 

powodzi dla zdrowia ludzkiego, �rodowiska, dziedzictwa 

kulturowego oraz działalno�ci gospodarczej, z jak najszerszym 

uwzgl�dnieniem kwestii, takich jak topografia, poło�enie cieków 

wodnych i ich ogólne cechy hydrologiczne oraz geomorfologiczne, 

w tym obszary zalewowe jako naturalne jako naturalne obszary 

retencyjne, skuteczno�� istniej�cej, wybudowanej przez człowieka 

infrastruktury przeciwpowodziowej 

Przedstawiaj�c ocen� zagro�enia powodziowego �uław Wi�lanych 

zastosowano si� do zało�e� obowi�zuj�cej Dyrektywy. 

�uławy Wi�lane powstały wskutek akumulacyjnej działalno�ci rzeki, 

jak i człowieka. Akumulacja materiałów rzecznych ukształtowała 

zewn�trzn� delt� Wisły, na której obecnie rozci�ga si� obszar �uław. 

Nierównomierne rozmieszczenie osadów, zwi�zane �ci�le ze 

zmieniaj�cymi si� warunkami sedymentacji korytowo-rzecznej (piaski i 

�wiry), powodziowej (namuły) i jeziorno-bagiennej (iły, wapie� ł�kowy, 

gytie, torfy), doprowadziły do powstania licznych depresji (Augustowski, 

1982). Wpływ morza, depresyjne poło�enie i g�sta sie� wodna na 

�uławach Wi�lanych były przyczyn� powodzi. Nawiedzany przez cz�ste 

powodzie, zagra�aj�ce jego siedliskom, człowiek podejmował 

niejednokrotnie walk� z �ywiołem. W tym celu nieust�pliwie w ci�gu 



- 117 -

wieków regulował ło�ysko i obwałowywał brzegi rzek. Powstałe w wyniku 

obwałowa� sztuczne zmiany w układzie hydrograficznym Wisły prowadziły 

do jeszcze gro�niejszych ni� wcze�niej powodzi. 

Radykaln� zmian� w hydrografii �uław było wyprowadzenie Wisły 

przekopem bezpo�rednio do morza, odci�cie �luzami komorowymi 

Martwej Wisły, Szkarpawy i Nogatu od Wisły, ich skanalizowanie oraz 

budowa infrastruktury hydrotechnicznej.  

Ryc. 15. Obszary najwi�kszego zagro�enia powodziowego 


ródło: Tło- obszar obj�ty Projektem, Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

�uław, RZGW 
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Powierzchnia �uław zajmuje około 1 700 km² ogólnej powierzchni 

delty Wisły, z czego 30% stanowi� depresje. Na terenach depresyjnych i 

przydepresyjnych, po południowej stronie Martwej Wisły, Szkarpawy oraz 

rzeki Elbl�g i Jeziora Druzno stopie� zagro�enia powodziowego jest 

najwi�kszy (ryc. 15). 

Prace podejmowane przez człowieka maj�ce na celu regulacj�

stosunków wodnych i ochron� ich mienia przed powodziami, trwale 

zmieniły �rodowisko �uław. Niestety, �adne z nich nie za�egnały ryzyka 

powodziowego na �uławach Wi�lanych. 

Zrozumieniu powagi zagro�enia �ywiołem słu�y przedstawienie 

katastrofalnych powodzi, które miały miejsce w przeszło�ci. Najwi�kszymi 

w skutkach były powodzie z lat 1829, 1855 i 1888.  

Pierwsza z tych powodzi obj�ła swym zasi�giem niziny całej Wisły 

Pomorskiej i �uławy Gda�skie. Wyst�piła ona po mro�nej, długotrwałej i 

obfitej w opady �niegu zimie. Zima rozpocz�ła si� z dat� 28 grudnia, przy 

mrozach od -26ºC do -30ºC. Podobne warunki atmosferyczne 

utrzymywały si� przez kolejne 97 dni. Odwil� tego roku nast�powała ze 

znacznym opó�nieniem, dlatego przebieg roztopów i przybór wody był 

gwałtowny. Wiatr był kolejnym czynnikiem, który znacznie podniósł poziom 

wody Zatoki Gda�skiej i utrudnił spływ wody i lodu z Wisły, spi�trzaj�c je o 

dodatkowe 2,5 – 4 m (Majewski, 1986). 

Napływ kry lodowej z górnego (1 kwietnia) i �rodkowego (trzeciego 

kwietnia, poziom wody w rzece podniósł si� w ci�gu kilku godzin o 4 m) 

biegu Wisły i szybki wzrost spływu wody z topniej�cego �niegu zwi�kszyły 

napór na jej dolny odcinek. Pod naporem pochodu kry zawalił si� most w 

Toruniu. Fala powodziowa oszcz�dziła poło�one wy�ej miasto i zalała 

niskie, lewobrze�ne rejony. W ci�gu kilku godzin ponad 150 km² pobliskich 

nizin znalazło si� pod wod�. Kilkana�cie osób uton�ło, 2 000 ludzi zostało 

pozbawionych dachu nad głow� (za Makowskim, Swerpel).  

Na odcinku Wisły Pomorskiej do Białej Góry, lody ruszyły 6 

kwietnia, po 97 dniach trwania zimy. W tym czasie na dolnej Wi�le i 

Nogacie zalegała jeszcze pokrywa lodowa. W momencie naporu lodu na 

pokryw� lodow� doszło do utworzenia si� w wielu miejscach na rzekach 

zatorów i spi�trze� wody ponad koron� wałów. Wskutek tego doszło do 
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przerwania wałów a� w 77 miejscach na ł�cznej długo�ci 7,6 km. Inne 

odcinki wałów zostały całkowite zmyte lub wymagały rekonstrukcji. 

Pierwszy, wi�kszy zator utworzył si� ju� na Wi�le Pomorskiej w 

okolicach Fordonu (km 774). Spowodował on znaczne spi�trzenie wody 

na Nizinie Toru�skiej prowadz�ce do 40 przerwa� wałów na ł�cznej 

długo�ci 2,6 km. Kolejne du�e zatory utworzyły si� na km 822 i km 887 

Wisły. Doprowadziły one odpowiednio do przerwania wałów na Nizinie 

Chełmi�skiej i Nizinie Kwidzy�skiej. 

Skutkiem przerwa� wałów było całkowite zalanie doliny Wisły 

Pomorskiej (ryc. 16), z której wystawały jedynie korony drzew i pojedyncze 

dachy domów.  

Ryc. 16. Morfologiczny plan Nizin Nadwi�la�skich e dolinie Wisły 

Pomorskiej z naniesionym zasi�giem zalania w czasie wiosennej powodzi 

1829 r. 


ródło: Makowski, 1998 
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Wiele domów, pod naporem płyn�cej wody z lodem zostało 

całkowicie zniszczonych. W niektórych miejscach zniszczeniu uległy całe 

wsie, przykładem jest wie� D�bowy Las (Eichwalde) koło Opalenia, po 

której nie pozostało �adnego �ladu (Makowski, 1995).  

Najwi�ksze szkody powód� wyrz�dziła na �uławach Gda�skich.  

Na odcinku od Białej Góry do Tczewa lody ruszyły 8 kwietnia przy stanie 

wody 10,49 m (wodowskaz Tczew) ponad �redni poziom morza NN. 

Jednak wskutek znacznego zatoru na km 922 pochód lodu został 

zatrzymany. Spowodowało to przelewanie si� spi�trzonej wody wraz z kr�

przez koron� wałów na �uławy Gda�skie (ryc. 17).  

Ryc. 17. Plan �uław Gda�skich i Nizin Nadmorskich z zaznaczeniem 

miejsc przerwania w kwietniu 1829 r.: P1 i P2 wałów Wisły Podzielonej; P3 

wałów Wisły Gda�skiej i P4 wydm pla�owych Brze�na 


ródło: Makowski, 1995 
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Doprowadziło to w dniu 9 kwietnia o godzinie 400 do przerwania 

wału na km 915,3 koło miejscowo�ci Ptaszniki i na km 920 w pobli�u 

miejscowo�ci Giemlice, na ł�cznej długo�ci 375 m. Wody z obu przerw 

zespoliły siły w jeden burzliwy i pot��ny strumie�, który z nat��eniem 

przepływu równym 1 300 m³/s zacz�ł wlewa� si� na �uławy Gda�skie. Ju�

po 4 godzinach od przerwania wałów woda dotarła do miejscowo�ci 

Trutnowy. Pod wieczór, w Gda�sku wzrósł poziom wody w Motławie. 

Woda, taranuj�c zewn�trzne wrota Kamiennej 	luzy, zacz�ła si�

przelewa� przez przerwy w sza�cach i południowych bramach. Zalaniu 

uległy ulice Dolnego Miasta. Drugiego dnia tragedii, woda zacz�ła 

wpływa� do Głównego Miasta. 11 kwietnia poziom wód na zalewanych 

�uławach nieustannie si� podnosił. Zahamowanie przez wały Martwej 

Wisły, odpływu spi�trzonej wody do Zatoki Gda�skiej doprowadziło do 

zalania ¾ powierzchni Gda�ska. Z upływem godzin fala powodziowa 

wzrastała zalewaj�c coraz to wi�ksz� powierzchni� miasta. Kulminacja 

stanu wody na terenach zalanych osi�gni�ta została po 61 godzinach od 

chwili przerwania wałów, to jest 11 kwietnia o godzinie 1700. 

W czasie trwania fali kulminacyjnej stan wody na wyspie Ołowianka 

osi�gn�ł 3,36 m n.p.m. NN. Było to drugie uderzenie Wisły.

Nast�pnego dnia Wisła uderzyła po raz trzeci. Wiatr wiej�cy z 

kierunku północnego spowodował utworzenie zatoru w odcinku uj�ciowym 

rzeki. Spływ wód i kry do Zatoki Gda�skiej został zahamowany. 

Spowodowało to cofni�cie si� wód do koryta i rozerwanie prawego wału, 

czego konsekwencj� było zalanie wsi Stogi. Rw�cy potok popłyn�ł dalej, w 

kierunku Wisłouj�cia. Przej�cie fali spowodowało zniszczenie 80 domów i 

zagini�cie dziewi�ciu osób. Dzie� pó�niej spi�trzone wody Wisły zalały 

dzielnic� portow�. Nast�pnie przebiły si� do jeziora Zaspa i przelały dalej, 

w kierunku wydm. Rozerwały jej piaszczysty wał i wpadły do morza (za 

Makowskim, Swerpel). 

Zalewanie terenu �uław Gda�skich trwało do 28 kwietnia. W tym 

czasie, na ich obszar wlało si� około miliarda m³ wody.  

Maksymalny przepływ zaobserwowano na km 866,8 (Korzeniewo) 

Wisły niepodzielonej, wynosz�cy WQ = 10 700 m³/s. Na M�towskim Cyplu 
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uległ on pierwszemu rozdziałowi na WQ = 3 900 m³/s dla Nogatu i WQ = 

6 800 m³/s dla Wisły Podzielonej. Na terenie �uław Gda�skich nat��enie 

przepływu wynosiło ju� 1 300 m³/s. W miejscowo�ci Gda�ska Głowa na 

km 931,1 ilo�� wody rozdzieliła si� na Wisł� Gda�sk� Q = 2 200 m³/s i na 

Szkarpaw� Q = 3 300 m³/s. 

Ta najtragiczniejsza w skutkach powód� spowodowała zalanie 340 

km² powierzchni �uław Wi�lanych. Pozbawiła domu 11 000 mieszka�ców 

�uław i 12 000 w samym Gda�sku. Pod wod� znalazło si� 47 wsi, 6 000 

sztuk bydła i prawie cały drobny inwentarz. Zniszczeniu uległ cały system 

odwadniaj�cy. Rowy i kanały zostały zamulone, pompownie zniszczone. 

Gwałtowno�� i rozległo�� �ywiołu kontrastowała ze stosunkowo niewielk�

liczb� ofiar, jakie pochłon�ł. Zgin�ło około 30 osób, w tym 9 w Wisłouj�ciu. 

Ogólne straty materialne oszacowano na 2 mln talarów (4 miliardy 

dzisiejszych złotych). Urz�dników, którzy nie zdecydowali si� przerwa�

wałów obci��ono win� za doprowadzenie do tak du�ej katastrofy. 

Min�ło pół wieku, zanim odwodnienie i ponowne zagospodarowanie 

�uław Gda�skich wróciło do normalnego poziomu i zanim poszkodowani 

osi�gn�li poprzedni stan posiadania (Makowski, 1994). 

Drug� katastrofalna w skutkach powód� wyst�piła w 1855 roku.  

Obj�ła ona swym zasi�giem niziny całej Wisły Pomorskiej i �uławy 

Malborskie. Wyst�piła ona po długiej, mro�nej i obfitej w opady �niegu 

zimie. W czasie trwania zimy, przy temperaturze -24ºC Wisł� pokryła 

gruba pokrywa lodowa dochodz�c� do 90 cm grubo�ci. 

Przedstawiony na rycinie 18 hydrogram ukazuje charakter 

wiosennego wezbrania z 1855 r. Maksymalny stan wody, jaki wyst�pił w 

czasie wezbrania wynosił WW = 18,54 m n.p.m. Kr., a odpowiadaj�cy mu 

przepływ Q = 9 900 m³/s. Obj�to�� fali wezbraniowej wyniosła V = 4,25 * 

1 010 m³, co stanowiło 64% całego rocznego odpływu Wisły. 
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Odwil� w tym roku, podobnie jak w 1829 r., wyst�piła ze znacznym 

opó�nieniem. Skutkiem był gwałtowny przebieg roztopów i gwałtowne 

podniesienie si� stanów wody w Wi�le. Opó�niony pochód lodów w 

poł�czeniu z bardzo wysokimi stanami wody spowodowały przerwanie w 

77 miejscach wałów Wisły Pomorskiej. W konsekwencji przerwa� doszło 

do zalania nizin nadwi�la�skich. W Białej Górze, na wodowskazie 

M�towskiego Cypla km 886,4 wielka wysoka woda (WWW) wyniosła 

15,57 m n.p.m. Kr. Natomiast przepływ wzrósł do WWQ = 10 440 m³/s. W 

tym samym czasie na wodowskazie w Tczewie równie� zaobserwowano 

absolutne maksimum poziomu wody, wynosz�ce WW = 11,05 m n.p.m Kr. 

Przy tak wysokich stanach wody, przemoczone jeszcze wod� po ostatniej 

powodzi wały, nie wytrzymały jej naporu. Do pierwszych przerwa� doszło 

29 marca, o godzinie 5ºº rano. Wały zostały przerwane w dwóch 

miejscach, na wysoko�ci wsi M�towy Małe i M�towy Wielkie km Wisły 898 

i km 899. Ł�czna długo�� przerwa� w tych miejscach wynosi 980 m. 

W tym samym dniu po lewej stronie Wisły doszło do przerwania w 5 

miejscach obwałowa� Niziny Walichnowskiej, co spowodowało, �e ju� o 

godzinie 10ºº cała nizina została wypełniona wod�. Ponad poziom wody 

wystawały wył�cznie czubki najwy�szych drzew i pojedyncze dachy 

domów. Nizina pozostawała pod wod� przez kolejne 6 tygodni. 

Po dwóch dniach doszło do kolejnych przerwa�. Do najdłu�szego 

przerwania wałów, o długo�ci 1 800 m doszło w miejscowo�ci Kłosowo km 

894 Wisły. 

Pr�dko�� wypływu wody w pierwszych dniach przerwania wałów na 

�uławy Malborskie wynosiła 4,7 m/s i stopniowo si� zmniejszała 

(Makowski, 1998). 

Wypływ wody z miejsc przerwa� wałów spowodował w krótkim 

czasie zalanie 600 km², co stanowi 80% całej powierzchni �uław 

Malborskich. Z tego 23,6 km² �yznej ziemi zostało zapiaszczone. Zalaniu 

uległ równie� cały obszar depresyjny �uław Malborskich, licz�cy 186 km² 

powierzchni (Makowski, 1995). 

W. Kolberg (1861) tymi słowami opisał ogrom powodzi na �uławach 

Malborskich: przera�aj�cy przedstawiał si� widok tej niezmiernej 

płaszczyzny zalanej wod�, na której tylko gdzieniegdzie sterczały dachy. 
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Na domiar złego w dniu 31 marca zacz�ła si� w Elbl�gu podnosi� woda 

na rzece o tej samej nazwie, a nast�pnie z nadzwyczajnym p�dem 

pocz�ła płyn�� woda w kierunku wstecznym, bryły lodu z sob� unosz�c. 

Szczególne to zjawisko biegu rzeki w kierunku odwrotnym, spowodowane 

zostało znacznym spi�trzeniem wody w Zalewie Wi�lanym, gdzie lody 

jeszcze stały, podniesione do niezwykłej wysoko�ci, napływem z Wisły i 

Nogatu zmuszaj�c napływaj�c� teraz wod� do odwrotu bocznego. Rzeka 

Elbl�g i strumienie do niej wpadaj�ce, zamieniły si� na ogromne rzeki 

płyn�ce wstecz, wyst�piły z ło�ysk i zalały obszary gruntów wokół Elbl�ga. 

Powód� na �uławach Malborskich w 1855 r. doprowadziła do 

przerwania w 66 miejscach wałów Wisły i Nogatu. Ł�czna długo��

przerwa� wyniosła 14 895,3 m. Uton�ło 102 ludzi, 126 wsi zostało 

zupełnie zalanych. Całkowitemu zniszczeniu uległo 610 domów i 492 

gospodarstw rolnych. Ponadto 2 284 domów mieszkalnych i 657 

gospodarstw rolnych zostało cz��ciowo zniszczonych lub znacznie 

uszkodzonych. Sama naprawa zniszczonych lub uszkodzonych wałów 

wyniosła 580 800 marek. 

Ogrom zniszcze�, jakie spowodowała powód� przyspieszył 

wykonanie podstawowych prac regulacyjnych ło�yska Wisły (Makowski, 

1995). 

Trzecia wielka powód� XIX wieku wyst�piła wiosn� 1888 r. 

Spowodowała zalanie Niziny Otorowskiej, Niziny 	wieckiej koło 	wiecia i 

Niziny Sartowsko-Nowskiej naprzeciw Grudzi�dza. Jednak, najwi�ksze 

szkody wyst�piły na �uławach Elbl�skich (Makowski, 1995).  

Podobnie jak w 1829 r. i 1855 r., powód� wyst�piła po bardzo 

mro�nej i obfitej w opady �niegu zimie, trwaj�cej około 80 dni. Grubo��

pokrywy lodowej na Wi�le i Nogacie dochodziła odpowiednio do 40 cm i 

80 cm.  

Kiedy na pocz�tku drugiej dekady marca na południu wyst�piła ju�

odwil�, a 13 marca ruszyły lody, to w dolnym biegu Wisły trwały jeszcze 

silne mrozy, dochodz�ce do -20ºC. 

Dopiero 18 marca spi�trzone wody Wisły wraz z lodem docieraj� do 

miejscowo�ci Piekło km 888,9. W momencie naporu wód z kr� na pokryw�

lodow� wyst�puj�ca na km 894,2 dochodzi do spi�trzenia, które w 
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przeci�gu 4 godzin osi�ga warto�� 3 m. kolejno cała masa spi�trzonego 

lodu rusza do Nogatu, krusz�c jego pokryw� lodow�. 

Nast�pnego dnia pochód lodu osi�ga Malbork. Tutaj stany wody 

ulegaj� znacznemu podniesieniu, osi�gaj�c swoje absolutne maksimum 

13,27 m n.p.m. Kr. W wyniku znacznego spi�trzenia wód doszło do 

przerwania wałów w miejscowo�ci Janówka na długo�ci 150 m. 

Doprowadziło to do całkowitego zalania �uław Elbl�skich a� do Zalewu 

Wi�lanego wraz z otoczeniem jeziora Druzno (za Keller, 1899, Makowski, 

1998). Ponowny napór lodu spowodował, �e pochód lodu ruszył wraz z 

fal� maksymalnego wezbrania osi�gaj�c, w Korzeniewie 7,74 m, a w 

Tczewie 8,01 m.  

Równoczesne wyst�pienie wysokiej wody i spływu lodu 

doprowadziło do zniszczenia ogromnej długo�ci wałów. Na wielu 

odcinkach obwałowa� Niziny Walichnowskiej woda wyrwała z wału 6 m³ 

gruntu na metr wału. W miejscowo�ci Stary Mi�dzył�� do naprawy wału 

zu�yto 24 550 m³ ziemi. 

Ryc. 19. Zalane obszary �uław Elbl�skich i Gda�skich w wyniku 

przerwania wałów Nogatu i Wisły Gda�skiej w czasie wiosennej powodzi, 

w 1888 r. wg Zentralblatt der Bauverwaltung (1888) 


ródło: Makowski, 1993 
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Skutki tej powodzi były ogromne. Doszło do zalania 190 km² 

obszarów depresyjnych oraz 273 ha �yznej ziemi na �uławach Elbl�skich, 

co stanowi 83% ich ogólnej powierzchni (ryc. 19). Ł�czn� sum� zniszcze�

oszacowano na 30 mln ówczesnych marek (Makowski, 1998).  

Pod wpływem tej katastrofalnej powodzi zdecydowano si� wykona�

Przekop Wisły, wyprowadzaj�cy jej wody bezpo�rednio do morza. 

Przekop miał ułatwi� swobodny spływ spi�trzonych wód i lodów do Zatoki 

Gda�skiej, co zapobiegłoby kolejnym, katastrofalnym w skutkach 

powodziom. 

Okre�lenie warunków meteorologicznych i hydrologicznych, �ródła 

powstania powodzi z XIX wieku oraz poznanie ich skutków, pozwala 

przewidywa� ryzyko zagro�enia powodziowego, eliminuj�c przy tym 

moment zaskoczenia. Na podstawie kształtu fal wezbraniowych szacowa�

mo�na ich wielko�� i rodzaj powodzi. 

Historyczne powodzie ukazuj� trudno�ci w uzgodnieniu akcji 

ratowniczej, brak odpowiednich �rodków zabezpieczaj�cych, braki 

personalne i znaczne zaniedbania zabudowy hydrotechnicznej. To �ródło 

informuj�ce o specyfice regionu �uław i trudno�ciach jego 

zagospodarowania oraz o potrzebie zastosowania odpowiednich zmian w 

�rodowisku w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego. 

Najwi�ksze zagro�enie powodziowe na �uławach Wi�lanych 

pochodzi od Wisły. Rzeka, płyn�c w obwałowanym korycie, stwarza 

ryzyko powodzi i zatopienia �uław Gda�skich (z du�� cz��ci� miasta 

Gda�sk), Wielkich i Elbl�skich. 

Wezbranie wód Wisły powstaje wskutek spi�trzenia wód 

południowego Bałtyku i Zatoki Gda�skiej przez sztorm oraz wyst�pienia 

zjawisk lodowych i zatorów na dolnej Wi�le, szczególnie w odcinku 

uj�ciowym. Zagro�enie pot�guje formowanie si� sto�ka w uj�ciu Wisły 

oraz mo�liwo�� nało�enia si� niekorzystnych warunków 

meteorologicznych i hydrologicznych. 


ródłem potencjalnego zagro�enia powodzi� dla �uław Gda�skich 

s� obwałowane cieki poł�czone ze zlewni� zewn�trzn� i wchodz�ce w 

system zlewni wewn�trznej.  
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W skład zlewni zewn�trznej wchodz�: Motława z Opływem 

Motławy, Radunia, Kłodawa, Bielawa, Kanał �ebraczy, Kanał Mie�ci�ski, 

Kanał Mły�ski, Rów Mły�ski, G��, Kanał Radni i Martwa Wisła.  

Do systemu zlewni wewn�trznej zalicza si�: Kanał 	ledziowy, Kanał 

Piaskowy, Kanał Goł�bi, Kanał Wysoki, Rozwójka (Kanał Pieniewski), 

Kanał Rudnicki, Czarna Łacha, Rów Trutnowski, Rów „A” (Stara G��). 

Zagro�enie powodziowe stwarza równie� intensywna urbanizacja i 

zabudowa na terenach zagro�onych oraz niekorzystny stan systemów 

odwadniaj�cych i budowli hydrotechnicznych (Bolt, Sukowski). 


ródłem zagro�enia powodziowego dla �uław Malborskich i 

Elbl�skich jest Zalew Wi�lany. Du�a obj�to�� wód Zalewu powoduje, �e w 

przypadku przerwa� w wale czołowym Zalewu lub cieku pozostaj�cego 

pod jego wpływem, zalane zostan� w przeci�gu kliku godzin ogromne 

tereny depresyjne poło�one w jego s�siedztwie. 

Na �uławach Malborskich ochron� przeciwpowodziow� pełni�

obwałowania zamkni�tych ramion Wisły (Nogat, Szkarpawa, Wisła 

Królewiecka) oraz rzek ze zlewni� wewn�trzn� – Tuga, 	wi�ta i 

	wierkowa. Zadaniem obwałowa� jest ochrona terenów �uławskich przed 

zalaniem wodami sztormowymi Zalewu Wi�lanego. Spi�trzenia sztormowe 

w południowo-zachodniej cz��ci Zalewu Wi�lanego zagra�aj� polderom 

Kobyla K�pa, Grochowo i Marz�cino. 

Na �uławach Elbl�skich spi�trzenie wód Zalewu zagra�a polderom 

oraz terenom bezpo�rednio do nich przylegaj�cych, jak i tym 

usytuowanym wzdłu� cieków b�d�cych pod jego wpływem, tj. Cieplicówki i 

Nogatu do stopnia w Michałowie. 

Zagro�eniem dla �uław Elbl�skich jest tak�e jezioro Druzno. 

Wysokie stany wody w jeziorze zale�� od dopływu wody z Zalewu 

Wi�lanego i nat��enia przepływu w ciekach maj�cych w nim swoje uj�cie. 

Zalew Wi�lany z jeziorem Druzno poprzez rzek� Elbl�g i Kanał 

Jagiello�ski z Nogatem, tworz� system naczy� poł�czonych. W takim 

systemie wytwarza si� stan równowagi, w którym masa wody 

dopływaj�cej do jeziora równa jest jej ilo�ci odpływaj�cej z niego. Dopływ 

wód z Zalewu doprowadza do zwi�kszenia napełnienia jeziora, które z 
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kolei wywołuje ró�nic� poziomów mi�dzy Zalewem a jeziorem i odpływ 

wody do Zalewu.  

Zakłócenie równowagi nast�puje wskutek zintensyfikowanego 

dopływu (wywołanego opadami) wody do jeziora ze zlewni lub wskutek 

spi�trzenia w Zalewie Wi�lanym, wywołanego wzrostem poziomu wody w 

Zatoce Gda�skiej i wiatrem północnym i północno-wschodnim (Lizi�ski, 

2007).  

Zale�nie od wzajemnego układu zwierciadła wody w Zalewie 

Wi�lanym i jeziorze Druzno generowany jest przepływ nieustalony o 

zmiennym kierunku, tzn. z Zalewu Wi�lanego do jeziora lub z jeziora do 

Zalewu (za Szymkiewicz, 2000, Mioduszewski, 2001). 

Bezpo�rednie zagro�enie powodziami obejmuje tereny przyległe do 

jeziora oraz uj�ciowe odcinki rzek. Zalanie terenu do rz�dnej 0,00 m 

n.p.m. (w przypadku przerwania wału od strony jeziora) nast�puje w kilka 

godzin. Natomiast czas zalania od której� z dopływaj�cych rzek jest 

dłu�szy i niekiedy trwa kilka dni. 


ródłem zagro�enia s� tak�e cieki spływaj�ce z Wysoczyzny 

Elbl�skiej i cieki obwałowane prowadz�ce wody z zlewni zewn�trznej na 

Pojezierzu Iławskim. Najwi�ksze zagro�enie istnieje w czasie roztopów 

oraz po intensywnych opadach atmosferycznych. 

Ochrona przeciwpowodziowa �uław Wi�lanych polega na 

zabezpieczeniu i obronie wałów, pompowni, polderów ora innych budowli i 

urz�dze� hydrotechnicznych. Zabezpieczeniem przed �ywiołem wodnym, 

szczególnie sztormowym s� liczne wrota przeciwsztormowe i specjalne 

pompownie sztormowe. Odgrywaj� one szczególn� rol� w obni�eniu 

zagro�enia od sztormów. 

Zagro�enie sztormowe na �uławach Gda�skich blokowane jest w 

uj�ciach rzek i kanałach Martwej Wisły za pomoc� klap zwrotnych 

(kanalizacji deszczowej) oraz pi�ciu wrót przeciwsztormowych i dwóch 

pompowni sztormowych, które s� rozmieszczone w newralgicznych 

miejscach, przewa�nie przy mostach.  

Trzy wrota przeciwsztormowe znajduj� si� na obszarze miasta 

Gda�sk, a dwa poza nim. Wrota miejskie zlokalizowane s� na Motławie 

przy 	luzie Kamiennej, na Opływie Motławy przy mo�cie na ulicy 
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Elbl�skiej i na Rozwójce przy mo�cie na ulicy Sztutowskiej, w pobli�u 

Rafinerii Gda�skiej. W tym te� miejscu znajduje si� pompownia 

sztormowa. Kolejne dwa wrota znajduj� si� Martwej Wi�le, przy mo�cie na 

Kanale Piaskowym i Kanale 	ledziowym.  

Wa�nym dla Gda�ska obiektem hydrotechnicznym jest Kamienna 

Grodza. Obiekt zbudowano w XVI wieku, i od tamtego czasu wielokrotnie 

go przebudowywano. Wrota przeciwsztormowe w Kamiennej Grodzy wraz 

z wałami Motławy, Raduni i Czarnej Łachy, osłaniaj� tereny depresyjne i 

przydepresyjne, miejskie i podmiejskie przed zalaniem. Przy wezbraniach 

sztormowych, od strony morza wrota si� samoistnie zamykaj�, a od strony 

l�du otwieraj�. Kamienna Grodza pełni wa�na rol� w ochronie 

przeciwpowodziowej miasta.  

Kolejnym wa�nym dla miasta Gda�sk zabezpieczeniem 

przeciwsztormowym jest w�zeł hydrotechniczny, nazwany Trójkanałem.  

System wodny Trójkanałów tworz� powi�zane ze sob� kanały: 

Piaskowy, 	ledziowy i Goł�bi (niem. Dreivorflutenverband: Elselake, 

Heringslake, Taube Vorflut).  

System obejmuje obecnie: wrota przeciwsztormowe z pompowni�

sztormow� o wydajno�ci 3 razy po 1 m³ znajduj�c� si� przy mo�cie nad 

Kanałem Piaskowym oraz wrota przeciwsztormowe przy mo�cie nad 

Kanałem 	ledziowym. Przez uj�cia kanałów: Piaskowego i 	ledziowego 

odprowadzana jest woda z polderowego systemu wodno-melioracyjnego 

Trójkanałów. System składa si� z 13 pompowni odprowadzaj�cych wod� z 

depresji polderowych i terenów przydepresyjnych o powierzchni około 

10 260 ha, do wymienionych wy�ej kanałów i dodatkowo do Kanału 

Wysokiego. 

Poza licznymi wrotami i pompowniami, �uławy Gda�skie s�

chronione przed sztormem liniow� osłon� przeciwpowodziow�, której 

ogniwami s�: wały, wrota przeciwsztormowe i pompownie. Instalacja 

pompowni sztormowych przy wrotach zwi�kszyło ochron� tych terenów 

przed powodzi� (Cebulak, 2004). 

Podobnie jak na �uławach Gda�skich, tak i na Wielkich i Elbl�skich 

zmniejszaniu ryzyka powodziowego słu�� kanały, wały 

przeciwpowodziowe, stacje pomp i budowle hydrotechniczne.  
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W skład osłony przeciwpowodziowej �uław Wielkich wchodz�: 78,5 

km rzek, 580,4 km kanałów, 152,4 km wałów przeciwpowodziowych i 11 

sztuk stacji pomp (Lizi�ski, 2007). 

Na �uławach Elbl�skim wyodr�bnia si� trzy układy polderowe: 

Zalewu Wi�lanego, Fiszewki i jeziora Druzno. Składa si� na nie 177,2 km 

rzek, 492,9 km kanałów, 381,1 km obwałowa� i 56 stacji pomp 

(Makowski,1983). 

W systemie ochrony przeciwpowodziowej, wa�n� rol�

retencjonowania wód wezbraniowych na �uławach spełniaj� kanały. 

Dzi�ki nim istnieje szybka mo�liwo�� odprowadzenia wód z zagro�onych 

terenów.  

Znaczenie przeciwpowodziowe ma równie� sie� kanałów 

melioracyjnych. Kontrolowane wprowadzenie wody na poldery mo�na 

rozładowa� lub zmniejszy� zagro�enie powodziowe od obwałowanych 

kanałów.  Z ogólnej długo�ci 1 976,43 km rzek i kanałów, w stanie dobrym 

znajduje si� 1 359,9 km, czyli 78%, pozostała ilo�� 392,6 km, czyli 22% 

wymaga modernizacji. 

Dominuj�c� rol� w ochronie przed powodziami �uław pełni� wały 

przeciwpowodziowe. S� one podstawowym urz�dzeniem biernej ochrony 

przeciwpowodziowej. Stan techniczny wałów, na który składa si�

odpowiednia wysoko��, dostateczna stateczno�� i odpowiednia 

szczelno�� korpusu, ma istotne znacznie w zapewnieniu  wła�ciwego 

bezpiecze�stwa powodziowego.  

Ogólna długo�� obwałowa� na �uławach Wi�lanych wynosi 759,2 

km. Z tego, w stanie dobrym znajduje si� 480,2 km (63%). Pozostała ilo��

obwałowa� 279,0 km (37%) na skutek naturalnego procesu dekapitalizacji 

oraz dostosowania ich parametrów do obowi�zuj�cych normatywów 

wymaga prac modernizacyjnych. 

Stacje pomp reguluj� poziom wody w kanałach polderowych. 

Dodatkowo, w okresie wezbra� i zagro�enia powodziowego słu�� do 

odprowadzania nadmiaru wód. Ich niezawodne funkcjonowanie 

gwarantuje utrzymanie poziomu wody umo�liwiaj�ce bytowanie 

społeczno�ci i gospodarki �uław. Mechanicznie odwadnia si� 123 000 ha 

�uław. Z istniej�cych 105 stacji pomp na �uławach Wi�lanych w dobrym 
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stanie technicznym znajduj� si�  44 stacje (42%), pozostałych 61 stacji 

(58%) wymaga modernizacji. 

Kolejnym urz�dzeniem wchodz�cym w skład osłony 

przeciwpowodziowej s� budowle hydrotechniczne. Na �uławach 

Wi�lanych to przede wszystkim wrota przeciwsztormowe i jazy 

rozrz�dowe. Obecnie, ich stan techniczny wymaga pilnej modernizacji 

(Program dla �uław 2007 – 2013, 2005). 

Przedstawione w rozdziale tre�ci, opisuj�ce specyfik� regionu, 

�ródło, przyczyny, przebieg i skutki wyst�powania katastrofalnych powodzi 

oraz skład i stan techniczny urz�dze� osłony przeciwpowodziowej 

stanowi� kompleksow� ocen� zagro�enia �uław �ywiołem wodnym. 

Podsumowuj�c, zmniejszenie ryzyka powodzi na obszarze �uław 

Wi�lanych b�dzie mo�liwe tylko w przypadku odbudowy i modernizacji 

systemu zabezpiecze� powodziowych. Słu�y� temu ma podniesienie 

bezpiecze�stwa wałów przeciwpowodziowych, sprawne funkcjonowanie 

systemu odwodnieniowego, utrzymanie odpowiedniej gł�boko�ci w nurcie 

Wisły, umo�liwiaj�cej prac� lodołamaczy wraz z odprowadzeniem wód 

wezbraniowych do Zatoki Gda�skiej.  

Wykonanie niezb�dnych prac poprawi bezpiecze�stwo 

powodziowe. Zmniejszenie ryzyka powodziowego zabezpieczy 

egzystencj� i maj�tek ludzi oraz uchroni gospodark� regionu przed 

stratami. Przyrod� uchroni przed degradacj� i powstrzyma proces 

peryferyzacji obszaru �uław Wi�lanych. 
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7. Podsumowanie 

  

Głównym zało�eniem pracy była charakterystyka znaków wielkiej 

wody upami�tniaj�cych historyczne powodzie w dziejach �uław 

Wi�lanych. Znaki wielkiej wody to cenne �ródło historyczne, jak i 

hydrologiczne ukazuj�ce wielko�� zagro�enia powodziowego i powag�

�ywiołu wodnego. Analiza informacji zawartych na znakach pozwala 

okre�li� miejsce, czas i rz�dn� kulminacji wezbrania.  

Lokalizacja znaku dostarcza informacji o miejscu wyst�pienia 

wielkiej wody. Czas powodzi najcz��ciej okre�lony jest za pomoc� wyrytej 

daty. Natomiast max poziom fali powodziowej wyznacza pozioma linia 

zaznaczona na znaku. W przypadku jej braku, za max poziom wielkiej 

wody przyjmuje si� centraln� jego cz���. 

Na �uławach Wi�lanych znaki wielkiej wody najcz��ciej 

umieszczano na ko�ciołach. Spo�ród przedstawionych znaków, a�

jedena�cie znajduje si� na ko�ciołach W M�towach Wielkich, Myszewie, 

Malborku i Trutnowach. Pozostałe sze�� znaków wielkiej wody 

zlokalizowanych jest na mo�cie i budynkach prywatnych w Gda�sku oraz 

w wale przeciwpowodziowym w miejscowo�ci Kiezmark. Wymienione 

miejscowo�ci le�� na terenach �uław Gda�skich i Malborskich. 

Lokalizacja znaków potwierdza fakt, i� były to najcz��ciej zalewane tereny 

na całych �uławach Wi�lanych. 

Na wszystkich znakach został okre�lony czas, w postaci pełnej daty 

albo roku. Najcz��ciej upami�tnionym rokiem jest 1829. W samym 

Gda�sku istniało sze�� znaków z 1829 r. Obecnie pozostały tylko dwa, na 

Mo�cie St�giewnym i Spichrzu Panna. Ponadto powód� z 1829 r. ma 

swoje odbicie w znakach umieszczonych na ko�ciele w Trutnowach i 

Myszewie.  

Powód� w 1829 r. na trwałe wpisała si� w histori� �uław 

Gda�skich, a zwłaszcza miasta Gda�sk, gdzie ogrom zniszcze� był 

najwi�kszy.  

Lata: 1745, 1775, 1839, 1855, 1878, 1884, 1888, 1894, 1898, 1917, 

1924 i 2001 widniej� wył�cznie na jednym znaku w danej miejscowo�ci. 

Mo�e to �wiadczy� o lokalnym charakterze i małym zasi�gu powodzi b�d�
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o braku wyst�pienia max poziomów wody w innych miejscach �uław od 

wskazanych na znakach, nie wartych zaznaczenia. 

Na wi�kszo�ci analizowanych znaków wielkiej wody, wielko��

rz�dnej kulminacji wezbrania zaznaczono za pomoc� poziomej linii. W 

przypadku znaków, na których brak był jakiegokolwiek wskazania poziomu 

wielkiej wody, za jej maksimum przyj�to jego �rodek.  

Najwy�szy poziom wielkiej wody został osi�gni�ty 25 marca w 

Malborku, podczas powodzi w 1888 r. Wyniósł on 13, 27 m nad Kr. Znak 

upami�tniaj�cy powód� znajduje si� na ko�ciele �w. Wawrzy�ca, obecnie 

Cafe Zamkowa.  

Równie wysokie poziomy wielkiej wody wyst�powały podczas 

powodzi w M�towach Wielkich. Na wszystkich pi�ciu analizowanych w 

miejscowo�ci znakach, max poziom wielkiej wody przekroczył 11,0 m nad 

Kr. Najwy�szy był on w 1898 r., a najni�szy w 1917 r. Wyniósł on 

odpowiednio 11,60 m nad Kr. i 11,36 m nad Kr. 

W miejscowo�ci Kiezmark max poziom fali powodziowej dorównał 

wysoko�ci wału przeciwpowodziowego, oddalonego od koryta Wisły o 

około 650 m. 	wiadczy o tym wkopany w wał znak wielkiej wody z 27/6 

1884 r. z zaznaczon� rz�dn� kulminacji odpowiadaj�c� 8,40 m nad Kr. 

Najni�sz� rz�dn� kulminacji wezbrania odnotowano 1 kwietnia 

1839 r. w Myszewie. Wynosi ona 2,68 m nad Kr. 

Na pozostałych znakach wielkiej wody znajduj�cych si� w 

Gda�sku, Myszewie i Trutnowach wielko�� max poziomu wielkiej wody 

oscylowała �rednio w granicach 3,5 m nad Kr.  

Obraz wielko�ci osi�gni�tych rz�dnych kulminacji wezbra� ukazuj�

doł�czone do kart znaku powodziowego, profile porzeczne.  

Znaki powodziowe ukazuj� równie� cz�sto�� wyst�powania 

powodzi oraz pozwalaj� na ocen� skuteczno�ci zabudowy 

hydrotechnicznej i systemów ochrony przeciwpowodziowej. Jest to 

równie� ocena działa� człowieka i podejmowanych na przestrzeni wieków 

decyzji ułatwiaj�cych i chroni�cych byt ludzki. 

Na podstawie zebranych materiałów dotycz�cych zagadnienia 

powodzi i na podstawie analizy znaków wielkiej wody sporz�dzono kronik�
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powodzi dla �uław Wi�lanych. Kronik� przedstawiono w formie tabeli 6 

okre�laj�cej rok, przyczyn� i skutki powodzi.  

Tabela 6. Kronika powodzi w delcie Wisły na przełomie publikowanych �ródeł od 

XIV do XX wieku 

Rok 

wyst�pienia 

powodzi 

Przyczyny 

powodzi Skutki powodzi/zalany obszar

1328 

1329 

Przerwanie wałów Wisły �uławy Steblewskie. Woda 

dostała si� równie	 do Gda�ska 

1337  Małe �uławy i miasto Gda�sk 

2 II 1338 Liczne przerwy w wałach Nogatu i 

Wisły 

Powód� na �uławach Wi�lanych 

1371 Przerwanie Wisły od Gda�skiej 

Głowy do Gda�ska i pierwsze 

utworzenie si� gda�skiego 

przepływu 

Zima 1376 Przerwanie wałów Wisły w 

czterech miejscach  

Ogromny obszar �uław 

Wi�lanych 

1379 Doszło do przerwania wałów pod 

Grudzi�dzem, 
wieciem i 

Falkenberg.  

Zagro	enie powodz� Wielkich 

�uław 

2 II 1338 Przerwanie wałów Nogatu  �uławy Malborskie 

1393 Spi�trzenie wód Wisły  �uławy Wi�ksze i Mniejsze 

1394 

Przerwanie wałów Wisły 

naprzeciwko wsi �uławki 

�uławy Gda�skie 

 1395  Zalanie mierzei i �uław 

Gda�skich 
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1403 i 1407 Przerwanie wałów Nogatu przy 

Z�browie 

Małe �uławy 

1408 i 19 II 

1409 

 Powód� w Gda�sku 

Wiosna 1415 W wyniku zatoru i spi�trzenie wód 

doszło do przerwania wałów na 

Nogacie  

Wszystkie wsie poło	one w 

nizinach Dzierzgonia i Elbl�ga 

zostały zalane 

1421 i 1427 Przerwanie wałów na Nogacie Zalane zostały �uławy 

Malborskie koło Krzewin, 

Gda�sk i Lelkowo na �uławach 

Gda�skich oraz Z�browo i 

Lockelaw na Małych �ulawach 

1428 Pzerwaniem wału koło 

Leszkowych 

Powód� na Małych �uławach i 

w Gda�sku 

1 IV 1430  Powód� w Gda�sku 

1434 Przerwania wału koło Ko�lin. Doszło do zalania Gda�ska 

1440 Przerwanie wałów koło Gda�ska Powód� na �uławach Gda�skich 

1446 Przerwanie wałów Nogatu  Zalanie �uław Malborskich 

1450  Powód� w Gda�sku 

7 IV 1454 Przerwanie wałów Nogatu przez 

Krzy	aków obleganych w 

Malborku 

Zalanie Malborka i pobliskich 

okolic 

13 I 1455 

8 IV 1455 

Przerwanie Raduni Powód� w Gda�sku 

1456 Przerwanie wałów Nogatu i Wisły  Zalanie Gda�ska 

17 III 1462 Przerwania wałów na Nogacie  Powód� na �uławach 

13 – 19 III 

1463 

Przerwanie Nogatu pod 

Półmie�ciem  

Zalanie �uław Fiszewskich 
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16 XI 1465 Wskutek przerwania wałów na 

Nogacie doszło do wylania wód na 

teren �uław, które przy uj�ciu 

zostały cofni�te przez silnie 

wiej�cy wiatr od strony morza 

Zalanie �uław Wi�lanych 

1 IV 1466 Przerwanie wałów pod 

Czatkowymi  

Zalanie całych �uław Gda�skich

1470 i 10 II 

1472 

Przerwanie wałów na Nogacie  

IV 1474 Przerwanie wałów na Nogacie i 

Wi�le 

1476 Wylew wód Nogatu  Zalanie Małych �uław przez 

wody Nogatu 

8 IX 1479 

10 IX 1482 

Powód� opadowa powstała 

wskutek intensywnych opadów 

deszczu 

Zalanie Gda�ska  

6 III 1481 Uszkodzenie tamy pod Z�browem  Zalanie pobliskich terenów 

8 VII 1482  Powód� w Gda�sku 

III 1491 

5 VIII 1491 

Zablokowanie Tugi Powód� opadowa w Gda�sku 

15 IX 1497 Powód� sztormowa Zalanie miasta Gda�sk 

1500 

9 IX 1501 

Przerwania wału Raduni  Zalanie Gda�ska 

26 VI 1505 Przerwanie wałów Wisły przy 

Neberow i Stangdorf 

VI 1507 

2 VI 1509 

13 XII 1513 

Powód� w Gda�sku 

4 III 1515 

8 – 14 III 1515 

Powód� sztormowa w Gda�sku Zalanie miasta Gda�sk 

3 VIII 1515 Wylanie wód Raduni  

13 XII 1515 Wylew Wisły pod Gda�skiem  



- 138 -

1516 Przerwanie wału Raduni  ` Zalanie Gda�ska 

1523 Przerwanie tczewskiego Kanału 

Mły�skiego  

Zalanie prawie całych �uław 

Gda�skich 

1524 Przerwanie wałów Wisły koło 

Drewnicy 

15 III 1526 Przerwanie wałów Wisły mi�dzy 

Ostaszewem a Now� Cerkwi�.  

Całkowitemu zniszczeniu uległo 

8 wiosek. Zgin�ło 5 000 osób. 

5 VIII 1528 

7 III 1529 

 Powód� w Gda�sku 

1534  Powód� na �uławach 

Kwidzy�skich 

15 II 1542 Przerwania wału Wisły pod 

Kiezmarkiem  

Zalania Małych �uław i 

Gda�ska. Wielka woda 

utrzymywała si� przez 14 dni. 

Zaton�ło 17 wsi. 

5 VIII 1542  Powód� w Gda�sku 

23 III 1543 Przerwanie wału pod Wi�linkami 

przy Karczmie 
ledziowej 

. Zalanie Małych �uław 

11 I 1553 Wylanie wód Raduni na obszar 

Gda�ska 

Zalanie Gda�ska 

6 IV 1557 Powód� zatorowa na Wi�le  

8 V 1560 Powód� opadowa w Gda�sku Zalanie miasta Gda�sk 

1562 

20 III 1565 

Przerwania wału Wisły  Doszło do zlania miasta Gda�sk 

1570 

Wiosna 1571 

Przerwanie wału na �uławach 

Gda�skich  

Zalanie miasta Gda�sk`` 

24 XI, 4 XII 

1584 

W czasie sztormu przerwany został 

w kilku miejscach wał Nogatu koło 

K�pek 

26 III 1595 Wielka powód� w delcie   
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1599  Zalanie Gda�ska 

1606 

1613 

1639 

Powód� w delcie Wisły 

1651 Powodzie wyst�piły po 

długotrwałej zimie 1650/51.  

Zalaniu uległ obszar �uław 

Malborskich i Gda�skich. Od 

wsi Z�brówka a	 do Elbl�ga 

woda utworzyła jezioro. Uton�ło 

kilka tysi�cy ludzi 

II/III 1652 Powód� roztopowa  Zalanie Gda�ska i Malborka 

1657 Wylanie wód Wisły na �uławy 

Gda�skie. Ponadto w wyniku 

działa� wojennych doszło do 

przerwania przez Szwedów wału w 

Kiezmarku i Leszkowy  

�uławy Gda�skie 

Luty – marzec 

1658 

W lutym i pierwszych dniach 

marca powód� z silnym pochodem 

lodów zalała �uławy Gda�skie 

W Gda�sku woda wdarła si� do 

przedmie��, a okoliczne wsie 

zostały zatopione. 

Maj 1659  Powód� w Gda�sku 

1660  Powód� na całych �uławach 

Wi�lanych 

1661 - Powód� sztormowa na �uławach 

Gda�skich.  

- wylew Nogatu  

- Zalanie miasta Gda�sk i  

�uław Malborskich. W czasie 

powodzi zgin�ło170 osób. 

- zalanie �uław Elbl�skich 

1662 Przerwanie wału Wisły pod 

Leszkowymi 

1663 W wyniku przerwania tamy pod 

M�towymi 

Powód� na �uławach 

Kwidzy�skich.  

Powstanie ogromnego 

rozlewiska 
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Zapiaszczenie Wisły i Nogatu 

1668 Majowa burza gradowa Powód� na �uławach 

Malborskich 

1669 Wylew Nogatu Zniszczenie grobli na �uławach 

Malborskich 

Listopad 1671 Wielka powód� na �uławach i w 

Gda�sku 

1672  Powód� na �uławach 

Kwidzy�skich 

10 IV 1674 - Przerwania wału poni	ej stra	nicy 

wałowej w miejscowo�ci Długie 

Pole - - Wylew Wisły i Nogatu  

- Zalania wsi Leszkowy i 

terenów przyległych. 

- Zalania �uław Gda�skich i 

Grudzi�dza 

18 XI 1675 - Powód� sztormowa 

- Przerwanie grobli pod 

Ostaszewem 

Zalanie �uław Gda�skich i 

Malborskich 

1677 

1679 

1680 

Przerwanie grobli pod Malborkiem  Zalanie Malborka 

7 XII 1692 Spi�trzenie wód Wisły przez silny 

wiatr wiej�cy od strony morza  

Zalania �uław Gda�skich 

1695 Intensywne opady deszczu Zalanie �uław Steblewskich 

4 IV 1708  Powód� na �uławach 

Malborskich 

1713  Powód� na �uławach Wi�lanych 

8 I 1714 Wylew Motławy Zalanie �uław Gda�skich 

1717 Wskutek spi�trzenia wód Nogatu 

doszło do przerwanie tamy na 

�uławie Elbl�skiej  

Zalanie �uława Elbl�skich 
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Marzec 1718 Przerwanie Motławy Zalanie Gda�ska 

1719 Wezbrane wody Wisły przerywaj�

tamy pod Piekłem 

Król August II wydaje polecenie 

wykonania prac reguluj�cych 

rozdział wody mi�dzy Leniwk� i 

Nogatem na M�towskim Cyplu 

1731 Przerwanie wałów Wisły pod 

Gda�skiem 

Zalanie miasta Gda�sk 

1734 W wyniku agresji Rosjan, 

Gda�szczanie celowo zalewaj�

miasto, utrudniaj�c oblegaj�cym 

dost�p do wschodniej cz��ci miasta 

Zalanie miasta Gda�sk 

Kwiecie� 1739 Wezbranie wód Wisły Przerwanie tamy na Wyspie 

Margeburskiej 

1745  Znak wielkiej wody 1745 na 

Spichrzu Panna Centralnego 

Muzeum Morskiego w Gda�sku 

10 I 1745 Przerwanie lewego wału Nogatu w 

10 miejscach od strony �uław 

Wielkich 

2 II 1749 Przerwanie lewego wału Nogatu w 

15 miejscach 

24 II 1775 Spi�trzenie wód Wisły w wyniku 

sztormu 

Znak wielkiej wody 1775 D 24 

Fe na Spichrzu Panna 

Centralnego Muzeum 

Morskiego w Gda�sku

21 III 1784 W wyniku zatoru doszło do 

spi�trzenia wód i przerwania wału 

koło Karczmy 
ledziowej (lewy 
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brzeg Martwej Wisły) 

1786  Powód� na �uławach 

1804 Pochód lodów i spi�trzenie wód 

Wisły  

1807 Zablokowanie Raduni  

26.27 II 1813 Sztuczne przerwanie wałów 

podczas operacji wojennych koło 

Karczmy 
ledziowej, Białej 

Karczmy, Płoni i Rudnikach. 

Zahamowanie wód Raduni przez 

Rosjan pod Pruszczem (27 II). 

Wezbranie Motławy o 10 stóp 

Wielka powód� i zniszczenia 

podczas obl�	enia Gda�ska 

przez Prusaków i Rosjan 

1816 P�kni�cie wałów na Nogacie  

Grudzie� 1824 Wielkie powodzie sztormowe 

zwi�zane z cofk� wód 

1825 Przerwanie Starej Raduni przy 

Niegowie  

12 III 1828 Wskutek intensywnych opadów 

deszczu wezbrały wody Wisły, 

Motławy i Raduni 

Wezbrane wody Wisły 

spowodowały zalanie drogi do 

Nowego Portu i zerwanie si�

znajduj�cego na niej mostu. 

Zalane zostało Długie Pobrze	e 

w Gda�sku i nabrze	e przy 

spichrzach na Ołowiance i Targu 

Rybnym 

Kwiecie� 1829 Po długiej i mro�nej zimie 

1828/1829, 9 kwietnia nagły i 

narastaj�cy orkan z północnego 

wschodu wstrzymał napływaj�ce 

wody Wisły i spi�trzył je do 8 - 13 

Najwi�ksza z odnotowanych 

powodzi w Gda�sku.  

10/11 kwietnia wody ruszyły na 

Gda�sk, niszcz�c �luzy, rowy i 

mosty, zalewaj�c domy Dolnego 
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stóp (2,5 – 4 m). Stan wody w 

Tczewie osi�gn�ł 800 cm. Doszło 

do przerwania wałów pod 

Czatkowymi (na dł. 150 m) i pod 

Giemlicami (225 m), wody zalały 

�uławy Gda�skie na obszarze 340 

km². 

P�kni�cie wału nast�piło równie	

na Nogacie w Szawałdzie pod 

Malborkiem. 

Miasta, Długie Ogrody oraz 

du	� cz��� �ródmie�cia nad 

Motław�. Rozmyciu uległa wie�

Wisłuj�cie. Ostatecznie 

wezbrane wody utorowały sobie 

nowe uj�cie do morza przez 

jezioro Zaspa i wydmy Brze�na.  

Powód� upami�tniono licznymi 

znakami na murach Gda�ska i 

na ko�ciele w Trutnowach. 

1837 Przerwanie Starej Raduni pod 

Oruni� i Raduni pod Niegowem 

1838  

1839 

 Zalanie mierzei przy Sztutowie 

1839 P�kniecie wałów na Nogacie Znak wielkiej wody 1.IV.1839 

na ko�ciele w Myszewie 

31 I/1 II 1840 Zator lodowy od Gda�ska do 

Wi�linki oraz utworzenie si�

przełomu Wisły pod Górkami 

Powstanie nowego uj�cia Wisły, 

nazwanego pó�niej przez 

Wincentego Pola - 
miał� Wisł�

1845 P�kni�cie walów na Nogacie  

12 III 1854 Przerwanie Starej Raduni pod 

Niegowem i Czerwon� Karczm�  

Zalanie Gda�ska, Niegowa, 

Rokitnicy i Wi�liny, Leszowych. 

Uszkodzenie w�zła pod Biał�

Gór�

Marzec 1855 Skutkiem mro�nej zimy i 

opó�nionej odwil	y były 

gwałtowny przebieg roztopów oraz 

gwałtowne podniesienie si� stanów 

wody w Wi�le. Opó�niony pochód 

lodów w poł�czeniu z bardzo 

wysokimi stanami wody 

spowodowały przerwanie w 77 

miejscach wałów Wisły 

W czasie powodzi najwy	szy 

poziom wielkiej wody 

odnotowano w Tczewie. Zalane 

zostały �uławy Malborskie. 

Ponadto zapiaszczeniu uległa 

Wisła i Nogat. Wiele wsi zostało 

zniszczonych, zgin�ły 162 

osoby. Upami�tnieniem 

powodzi jest znak wielkiej wody 
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Pomorskiej. III.1855 umieszczony na 

ko�ciele w Myszewie 

4 III 1871 W wyniku pochodu lodów i 

spi�trzenia wód Wisły doszło do 

przerwania wału pod Kiezmarkiem 

Zalanie terenów w widłach 

Wisły Gda�skiej i Szkarpawy. 

Zniszczenie nowo wykonanego 

kanału pod Piekłem 

1878  Znak wielkiej wody na ko�ciele 

w M�towach Wielkich 

6 III 1883 Zator lodowy w Górkach podniósł 

poziom wody w uj�ciu, co 

doprowadziło do przerwania wału 

Zalane zostały wsie Wi�linka i 

cz��� Bogatki 

4 IV 1883 Przelanie si� wód przez wał mi�dzy 

Przegalin� i Komarami. 

Zniszczeniu uległ równie	 wał na 

Sobieszowskiej Pastwie 

1884  Znak wielkiej wody w wale 

przeciwpowodziowym w 

miejscowo�ci Kiezmark na 

�uławach Gda�skich 

Pocz�tek 

kwietnia 1886 

Na Wi�le utworzył si� zator 

si�gaj�cy zasi�giem do Jesionowej 

Karczmy. Przerwany został 

wówczas wał na długo�ci 70 m i w 

drugim miejscu na 46 m. woda 

spłyn�ła do morza przez �luzy w 

Rudnikach, 
luz� Kamienn� i 

przekopan� mierzej�

Zatopione zostały Wi�linka, 

Bogatka i Płonia 

25 III 1888 Wezbrane wody Wisły, 

napływaj�ce z południa, 

napotkawszy w uj�ciu zator, 

spi�trzyły si� i doprowadziły do 

przerwania wału na Sobieszowskiej 

W delcie odnotowane max stany 

wody w ci�gu XIX wieku. Po 

powodzi wydano ustaw� o 

wykonaniu Przekopu Wisły pod 


wibnem. 
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Pastwie na długo�ci 100 m. na 

Wi�le powstały liczne 

przegł�bienia dochodz�ce do 25 m. 

Wody rozlały si� tak	e po 

wschodniej stronie delty na 

�uławach Elbl�skich i w okolicy 

jeziora Druzno a	 po Zalew 

Wi�lany. 

Znak wielkiej wody 25.III.1888 

na ko�ciele �w. Wawrzy�ca w 

Malborku 

29 III 1889 Wezbranie roztopowe W czasie wezbranie najwy	sze 

stany wody odnotowano w 

Tczewie (837 cm). 

1894  

1898 

 Znak wielkiej wody na �cianie 

ko�cioła w M�towach Wielkich 

1913/1914 Powód� sztormowa. W grudniu 

wyst�piły dwa wezbrania 

sztormowe. Podczas sztormu 9 

stycznia 1914 r. wrota sztormowe 

samoczynnie si� zamkn�ły, a stan 

wody zgromadzonej w korycie 

Motławy przy kamiennej 
luzie od 

strony morza wyniósł 1,60 m, po jej 

drugiej stronie 0,93 m n.p.m. 10 

stycznia, gdy poziom wód si�

obni	ył, wrota si� otworzyły, a 

woda przelała przez wały. 

Zalany został obszar 1 044 ha, 

na gł�boko�� od 100 do 800 cm. 

1917  Znak wielkiej wody na �cianie 

ko�cioła w M�towach Wielkich 

Marzec – 

kwiecie� 1924 

Wielkie spi�trzenie wód z 

pochodem lodów na Wi�le przy 

max nat�	eniu przepływu około 

10 000 m³/s. Wał pod Tczewem 

nasi�kn�ł i zacz�ła wypływa� z 

niego woda, tworz�c po jego 

Znak wielkiej wody na �cianie 

ko�cioła w M�towach Wielkich 
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zewn�trznej stronie �ródliska 

1945 Powód� wojenna na �uławach. 

Celowe wysadzenie wałów 

przeciwpowodziowych przez 

cofaj�ce si� wojska niemieckie. 

Przerwano wały od strony Zalewu 

Wi�lanego: pod Osłonk�, w 

okolicach Kadyn, pod 

Tolkmickiem, na Kanale 

Jagiello�skim i w licznych 

miejscach w otoczeniu jeziora 

Druzno. Ponadto uszkodzono wały 

Starej Raduni, Tugi, Szkarpawy, 

Motławy, Martwej Wisły, Kłodawy 

i innych cieków oraz kanałów 

�uław Gda�skich. 

Ogółem zalanych zostało i 

podtopionych około 100 000 ha, 

w tym około 50 000 ha terenów 

depresyjnych. Zniszczono cały 

system urz�dze�

melioracyjnych. �uławy 

Wi�lane zostały cofni�te do 

pierwotnego stanu sprzed 

kilkuset lat, uległy ogólnej 

dewastacji i zdziczeniu. Stopie�

zniszcze� oceniono na 80%. 

Sie� rowów i kanałów została 

zamulona i zapiaszczona na par�

lat. Prace nas przywróceniem 

�uław do stanu u	ywalno�ci 

trwały kilka lat, przerywane 

powodziami wtórnymi 1947 i 

1949 r. 

1947 Wiosenny pochód lodów na dolnej 

Wi�le i powód� wtórna na 

�uławach po powodzi wiosennej. 

Przerwany został wał kanału 

Raduni pod �w. Wojciechem, 

Kłodawy pod Ł�gowem i rzeki 

Raduni pod Rokitnic�. 

Szkody były stosunkowo 

niewielkie, gdy	 na zalanym 

terenie czynny były ju	 stacje 

pomp. 

2 III 1949 Powód� sztormowa, wtórna po 

zniszczeniach wojennych, Max stan 

wody w nowym Batorowie wyniósł 

640 cm, a w Osłonce 660 cm. 

Przerwane zostały wały od strony 

Zalewu Wi�lanego, obok stra	nicy 

wałowej Płonino. 

Zalanie zostało około 2 500 ha 

obszaru �uław Wi�lanych. 
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Zima 1951/52 Zator lodowy w uj�ciu Wisły 

utworzony wskutek napakowania 

kr�	ków ry	owych. 

17 I 1955 Wielkie, lecz krótkotrwałe 

spi�trzenie sztormowe wód w 

uj�ciu Wisły. 

W Gda�sku – Nowym Porcie 

stan wody w okresie 

szczytowym wahał si� od 608 

do 623 cm. 

17 III 1956 W wyniku zatoru i spi�trzenia wód 

Wisły pod 
wibnem doszło do 

przerwania lewego mola i 

utworzenia epizodycznego ramienia 

uj�ciowego po zachodniej stronie 

Przekopu. Zator rozci�gał si� na 8 

km od uj�cia 

27/28 VII 1960 Powód� opadowa. Wezbranie wód 

Wisły o charakterze opadowym 

trwało 12 dni, przy przepływie 

6 000 m³/s i spi�trzeniu wód do 1,7 

m n.p.m. Uszkodzenia wałów 

nast�piły na długo�ci 2 650 m. 

Oprócz licznych mniejszych 

przecieków pojawiło si� 10 

gro�nych w miejscowo�ciach: 

Błotnik, Czerwone Budy, 

Rozgarty, M�towy Wielkie, 

janowo i Kuchnia.  

W całej delcie zalanych zostało 

26 000 ha. 

1962 Powód� letnia Zagro	enia mostu pontonowego 

w Kiezmarku. 

7/8 I 1971 Zator lodowy przy niskim stanie 

wody, si�gaj�cy 2 km w gór� Wisły 

powy	ej Przegaliny. 

15 I 1973 Zator lodowy przy wysokim stanie 

wody i zmniejszeniu si� spadku 

zwierciadła wody w uj�ciu. 

Spowodowało to zag�szczenie kry i 

powstanie pokrywy lodowej. 
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11 VII 1980 Wskutek intensywnych opadów 

deszczu doszło do awarii zapór 

stawów rybnych i jezior w zlewni 

Szp�gawy oraz do niedro	no�ci 

tczewskiego Kanału Mły�skiego. 

Zalaniu uległo 6 200 ha, w tym 

polder Suchy D�b ( 1 250 ha) i 

Nizina Tczewska (670 ha). 

19/20 I 1983 Wielka powód� sztormowa. Silne 

długotrwałe wiatry północne i 

północno-zachodnie spowodowały 

spi�trzenie wód południowego 

Bałtyku i Zatoki Gda�skiej, co 

wywołało wlew wód morskich do 

Zalewu Wi�lanego i przekroczenie 

stanu alarmowego 19 stycznia, a 

nast�pnie przerwanie wałów przy 

stanie wód 610 – 622 cm. 

Kolejnego dnia stany wody 

przekroczyły 660 cm w Osłonce, 

K�pie, w Nowym Batorowie i 

Elbl�gu. Przerwane zostały 

północne i zachodnie wału Wyspy 

Nowakowskiej, wały na Zalewie 

Wi�lanym w miejscowo�ciach: 

Jagodno, Rubno, P�klewo, Hadyny, 

Tolkmicki oraz wały rzeki Pasł�ki. 

Zalaniu uległy �uławy Elbl�skie 

i miasto Gda�sk. straty 

powodziowe oszacowano na 

2,26 mln zł (550 000 zł/ha). 

Zalanych zostało 4 000 – 5 000 

ha u	ytków rolnych, 135 

gospodarstw indywidualnych i 2 

o�rodki produkcyjne PGR. 

Całkowicie zniszczone zostały 

wały o długo�ci 1,1 km. 

Powodzi� dotkni�te zostało 9% 

�uław. Powód� była skutkiem 

długotrwałego zaniedbania 

administracyjnego. 

W Gda�sku kulminacja wód na 

Martwej Wi�le wyniosła 1,38 m 

n.p.m. Po zamkni�ciu wrót 

sztormowych na Motławie, 

Opływie, Rozwójce, kanale 

Rudnickim, Kanale Piaskowym i 

Kanale 
ledziowym, stany wody 

wzrosły tu	 za nimi. Zalane 

zostały ulice Gda�ska. 

Zniszczeniu uległo 152 

budynków. 

9/10 VII 2001 Wskutek intensywnych opadów 

deszczu doszło do awarii 

prawobrze	nego wału Kanału 

Zalanie miasta Gda�sk 

Znak wielkiej wody 

umieszczony na budynku przy 
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Raduni i awarii zbiornika 

Srebrzysko oraz przerwania 

lewostronnego obwałowania 

Kłodawy 

ul. Grudzi�dzkiej 146 A w 

Gda�sku 

Wiosna 2005 Powód� roztopowo - opadowa Spływy wód roztopowo-

opadowych poczyniły znaczne 

szkody w korytach wielkiej 

wody rzek, które mo	na 

usystematyzowa� nast�puj�co: 

- rozmycia ubezpiecze�

brzegowych i skarp rzek 

- uszkodzenia budowli 

regulacyjnych poprzecznych 

- dalsze uszkodzenia kierownic 

wyprowadzaj�cych wody Wisły 

do Zatoki Gda�skiej  

- zamulenia koryt 

- wywroty pochylonych drzew – 

zatory w korytach. 

1 VII 2009 Powód� opadowa Zalanie miasta Gda�sk 


ródło: Majewski, 1993, Kronika powodzi w delcie Wisły, red. Z. Churski, Instytut 

Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toru�, zmienione 

W tabeli zebrano w sumie około 150 przypadków powodzi 

odnotowanych w ci�gu sze�ciu wieków do ko�ca XIX wieku oraz 

kilkana�cie zagro�e� powodziowych i powodzi w wieku bie��cym. Z 

zamieszczonej statystyki wynika, �e powodzie w delcie wyst�powały z 

przeci�tn� cz�sto�ci�, co 2 - 3 lata, a ryzyko potencjalnego zagro�enia 

powodziami jest nadal aktualne. 

Pierwsze wzmianki dotycz�ce wyst�pienia powodzi w delcie Wisły 

pochodz� z 1328 r. i informuj� o zalaniu �uław Steblewskich i miasta 

Gda�sk. Do ko�ca XIII wieku powodzie wyst�powały �rednio, co 3 – 4 

lata.  
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Wiek XIV obfitował w 37 powodzi, z których 6 wyst�piło w przeci�gu 

tego samego roku. W 1455 r. miały miejsce dwie z wymienionych 

powodzi. Pierwsza z nich, spowodowana przebiciem Raduni wyst�piła 13 

stycznia, a druga trzy miesi�ce pó�niej. Konsekwencj� powodzi z 8 

kwietnia było zalanie Ogrodów Gda�skich przez wody Wisły. W tym 

samym czasie, Gda�szczanie z obawy przez najazdem Krzy�aków 

zdecydowali si� na celowe przerwanie wałów Nogatu, doprowadzaj�c do 

zalania �uław Fiszewskich. 

W 1482 r. dwukrotnie doszło do zalania miasta Gda�sk. Pierwsza 

powód� wyst�piła w lipcu, a kolejna ju� we wrze�niu. 

Kolejnym rokiem wyst�pienia dwóch powodzi z rz�du był 1491 r., 

kiedy w marcu wskutek zablokowania Tugi doszło do zalania �uław 

Malborskich, a w sierpniu intensywne opady deszczu spowodowały 

podtopienie Gda�ska. 

W XIV wieku cz�sto�� wyst�powania powodzi w porównaniu z 

kolejnymi latami była najwi�ksza. Powodzie nawiedzały �uławy �rednio, 

co 2 lata i spowodowały ogromne straty materialne i ludzkie. 

W XV wieku cz�sto�� wyst�powania powodzi była równie du�a. Od 

1501 do 1599 r. odnotowano 35 powodzi, które nawiedzały �uławy 

�rednio, co 3 lata. Szczególnie gro�ny dla mieszka�ców �uław był rok 

1515. W ci�gu tego roku w Gda�sku wyst�piły a� cztery powodzie, 

całkowicie zalewaj�c miasto.  

W wieku XVI miało miejsce 30 powodzi, pojawiaj�cych si� �rednio, 

co 3 – 4 lata. Jednak w porównaniu z poprzednimi wiekami nie 

odnotowano wyst�powania wi�cej ni� jednej powodzi w ci�gu roku. 

W nast�pnych latach ilo�� wyst�powania powodzi si� zmniejszyła. 

W XVII wieku odnotowano 16 powodzi, w XVIII - 24, a w XIX wył�cznie 10. 

Z tego te� czasu pochodz� pierwsze znaki wielkich wód 

zlokalizowane na �uławach Gda�skich. Najstarsze znaki zachowały si� w 

Gda�sku na Spichrzu Panna, nale��cego obecnie do Centralnego 

Muzeum Morskiego. Upami�tniaj� one powód� 1745 i 1775. Pochodzenie 

znaku z 1775 roku zwi�zane jest ze spi�trzeniem wód Wisły w wyniku 

sztormu, co doprowadziło do zalania Ołowianki w Gda�sku. Przyczyny 

umieszczenia znaku z 1745 s� nieznane, cho� mo�na domniema�, �e 
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upami�tnia on wylew wód spowodowany przerwaniem którego� z wałów 

Wisły b�d� jej dopływów. 

W XVIII wieku, mniejsza ilo�� i cz�sto�� wyst�powania powodzi 

zdecydowanie przeło�yła si� na ich charakter i zasi�g. W ci�gu stu lat 

wyst�piły trzy katastrofalne w skutkach powodzie. Najwi�ksza z nich 

dotyczy roku 1829. Przyniosła ona spustoszenie �uławom Gda�skim. 

Jednak najwi�ksze zniszczenia spowodowała w Gda�sku. Tutaj te�

znajdowały si� liczne znaki wielkiej wody upami�tniaj�ce t� powód�. 

Obecnie cz��� z nich została zniszczona. W�ród dobrze zachowanych 

znaków wymienia si� te z Mostu St�giewnego i Spichrza Panna. Kolejny 

znak zachował si� w miejscowo�ci Trutnowy i Myszewo, a umieszczone 

s� na �cianie tamtejszych ko�ciołów. 

Kolejne dwie wielkie powodzie wyst�piły odpowiednio w 1855 i 

1888 r. Pierwsza z nich ma swoje odzwierciedlenie w postaci znaku 

umieszczonego na �cianie ko�cioła �w. Wawrzy�ca w Malborku. Jest to 

miejsce, gdzie warto�� fali kulminacyjnej wezbrania była najwi�ksza. 

Powód� z 1888 r. została upami�tniona znakiem na ko�ciele w 

Myszewie na �uławach Malborskich. 

Zmniejszenie si� ilo�ci, jak równie� cz�sto�ci wyst�powania 

powodzi w XVII, XVIII i XIX wieku spowodowane było wykonywaniem prac 

regulacyjnych w układzie hydrograficznym delty. Prace dotyczyły regulacji 

przepływów w Wi�le i Nogacie na M�towskim Naro�niku, ułatwienia 

swobodnego odpływu wezbranych wód do morza, skanalizowania Nogatu 

i ramion uj�ciowych Wisły, poprawienia warunków �eglugi, budowy 

urz�dze� hydrotechnicznych oraz stworzenia skutecznych systemów i 

�rodków ochrony przeciwpowodziowej.  

Najwi�kszy wpływ na zmniejszenie si� ilo�ci i cz�sto�ci 

wyst�powania powodzi na �uławach Wi�lanych miał wykonany w 1895 r. 

Przekop Wisły. Przekop wyprowadził wody Wisły bezpo�rednio do morza, 

co w czasie wysokich stanów wody ma ogromne znaczenie w ramach 

ochrony przed powodzi�. 

W czasach obecnych zagro�enie powodziami �uław nadal istnieje, 

czego dowodem jest wyst�pienie powodzi w 2001, 2005 i 2009 r. w 

Gda�sku. Licowa powód� z 2001 roku została upami�tniona znakiem 
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wielkiej wody umieszczonym na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 146 A. 

Jest to dowód na to, �e tradycja upami�tniania wielkich powodzi trwa.  

Bezpo�redni� przyczyn� wymienionych powodzi były intensywne 

opady deszczu, które doprowadziły do awarii okre�lonych obiektów. W 

ostatnich latach w Gda�sku obserwuje si� coraz cz�stsze pojawianie 

bardzo intensywnych, krótkotrwałych opadów, na które trzeba projektowa�

sie� kanalizacji deszczowej (Majewski, 2002). Bez odpowiednich 

zabezpiecze� i ochrony nale�y spodziewa� si� wyst�pienia kolejnych 

powodzi.  

Na przykładzie sporz�dzonej kroniki wysuwa si� wniosek, �e 

powodzie to naturalne zjawisko, którego nie sposób zapobiec. Tym 

bardziej na �uławach Wi�lanych, regionie o g�stej i skomplikowanej sieci 

hydrograficznej, gdzie 47% stanowi� obszary wyniesione na 5 m n.p.m., a 

28% zajmuj� depresje, cz�sto�� wyst�powania powodzi była ogromna..  

Od najdawniejszych lat mieszka�cy �uław zmagaj� si� z ryzykiem 

powodzi. Najwi�ksze zagro�enie zawsze istniało od strony Wisły. 

Spi�trzone przez zator wody Wisły, przy utrudnionym odpływie do morza, 

wlewały si� pot��n� mas� na tereny �uław Gda�skich, Malborskich i 

Elbl�skich, powoduj�c ogromne straty materialne i ludzkie.  

Walka z �ywiołem wodnym trwa nieprzerwanie od XIV wieku a� po 

czasy współczesne. Na przestrzeni wieków wykonano szereg prac 

regulacyjnych w delcie Wisły, maj�cych zlikwidowa� problem powodzi. 

Jednak ryzyko powodzi nie zostało za�egnane. Obecnie istnieje 

konieczno�� zastosowania nowych i nowoczesnych rozwi�za�, które 

zminimalizowałyby straty powodziowe.  

W pracy poprzez charakterystyk� zachowanych na �uławach 

Wi�lanych znaków wielkiej wody starano si� ukaza� specyfik� i charakter 

obszaru, problemów zwi�zanych z jego gospodarowaniem oraz potrzeb�

zwrócenia uwagi na znaki powodziowe, ich ochron� i zabezpieczenie.  

Rozdział Powód� – klasyfikacje i charakterystyka, słu�ył 

przedstawieniu zagadnienia powodzi w uj�ciu ogólnopolskim, ze 

szczególnym uwzgl�dnieniem �uław Wi�lanych, gdzie problem i ryzyko jej 

wyst�pienia jest najwi�ksze, a skutki wr�cz katastrofalne. 
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Rozdział trzeci po�wi�cono charakterystyce geograficznej �uław 

Wi�lanych, w którym starano si� ukaza� wyj�tkowo�� cech fizyczno-

geograficznych obszaru. 

Hydrografia delty Wisły to rozdział po�wi�cony zagadnieniom 

zwi�zanym z naturalnymi i sztucznymi zmianami zachodz�cymi w układzie 

hydrograficznym delty na przestrzeni wieków oraz ich wpływu na 

skuteczno�� i ochron� przeciwpowodziow�. W rozdziale 

scharakteryzowano i ukazano za pomoc� map współczesny obraz 

hydrograficzny delty Wisły, b�d�cy wynikiem tych zmian. 

Kolejny rozdział po�wi�cono charakterystyce i analizie znaków 

wielkiej wody na �uławach Wi�lanych. Lokalizacj� zachowanych znaków 

ukazano na mapie podziału hydrograficznego Polski (zał.3). Dzi�ki mapie 

mo�liwe jest ukazanie miejsc przerwa� wałów i zasi�gu fali powodziowej 

w poszczególnych latach wyst�pienia powodzi.  

W ramach charakterystyki doł�czono karty znaku powodziowego i 

przekroje poprzeczne ukazuj�ce wielko�� wielkiej wody, zaznaczonej na 

znakach. 

W rozdziale Ocena zagro�enia powodziami �uław okre�lono 

przyczyny i skutki zagro�enia powodziowego na �uławach Gda�skich, 

Malborskich i Elbl�skich, scharakteryzowano przebieg najwi�kszych w 

dziejach �uław powodzi oraz wskazano potrzeb� wprowadzania nowych 

rozwi�za� dla lepszej ochrony przed powodziami. 

Znaki wielkich wód s� konsekwencj� powodzi, których cz�sto��

wyst�powania na �uławach Wi�lanych spowodowana była depresyjnym i 

przydepresyjnym poło�eniem, brakiem bezpo�redniego uj�cia wód Wisły 

do morza oraz jego znacznego wpływu na cieki �uławskie. Dzisiaj 

powodzie maj� charakter lokalny, a ich przyczyn� najcz��ciej s�

intensywne opady deszczu, w trakcie, których dochodzi do awarii 

urz�dze� i budowli hydrotechnicznych.  

Nie ulega w�tpliwo�ci fakt, �e istnieje pilna potrzeba zwrócenia 

uwagi na znaki wielkiej wody, ich ochron� i zabezpieczenie oraz 

u�wiadomienie społecze�stwu ich warto�ci pami�tkowej, historycznej i 

hydrologicznej. Wszystkie znaki powinny by� dokładnie zinwentaryzowane 

i opisane, dopóki jeszcze istniej�.  
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Nale�ałoby jednak zmieni� materiał, z którego znaki byłyby 

wykonywane. Bowiem �eliwne tablice najcz��ciej padaj� łupem złodziei z 

przeznaczeniem na złom b�d� s� celowo dewastowane, jak to si� stało ze 

oryginalnym znakiem z 1829 umieszczonym na Spichrzu Panna w 

Gda�sku, znakiem z 27 III1947 zlokalizowanym pierwotnie na 

zabytkowym mo�cie kolejowym w Tczewie oraz znakiem Hochwasser 

1888 znajduj�cym si� na �cianie dworca PKP w Gronowie Elbl�skim. 

Wa�ny jest tak�e sposób utrwalania znaków wielkiej wody. 

Poprzednie pokolenia dopracowały si� formuły bardzo prostej, a 

jednocze�nie estetycznej i trwałej. Dzi�ki temu stare znaki powodziowe 

przyci�gaj� uwag� swym wygl�dem zewn�trznym i trwało�ci�.  

Powinno si� d��y� do odtworzenia zniszczonych znaków i 

podtrzymania tradycji oznakowania stanów wielkiej wody. Rozwijaj�c 

tradycj� upami�tniania wielkich powodzi znakami wielkiej wody nale�y 

si�gn�� do sposobów, metod i form wypracowanych przez poprzednie 

pokolenia, gdy� sprawdziły si� one na przestrzeni wieków. 

Znaki wielkiej wody s� symbolem zmaga� człowieka z �ywiołem 

wodnym, okre�laj�cym miejsce, czas i rz�dna kulminacji fali powodziowej, 

jak równie� stanowi� ostrze�enie dla przyszłych pokole�. 
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Zał�czniki 

1. Sie� hydrograficzna �uław Gda�skich  

2. Sie� hydrograficzna �uław Malborskich  

3. Lokalizacja znaków wielkiej wody na �uławach Wi�lanych  

4. ZWWW 1878, 1894, 1898, 1917, 1924 (M�towy Wielkie) 

5. ZWW 25.III.1888 (Malbork) 

6. ZWW 9.IV.1829, 1.IV.1839, III.1855, data nieznana (Myszewo) 

7. ZWW 1745, 1775 D 24 Fe, 11.IV.1829 (Spichrz Panna w Gda�sku) 

8. ZWW 1829 (Most St�giewny w Gda�sku) 

9. ZWW 27/6 1884 (Kiezmark) 


