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Kazimierz Skrodzki 

        W basenie jeziora Jeziorak i systemie dróg wodnych Kanału Elbląskiego znajdują się dwa 

zapomniane kanały, które utraciły swoją żeglowność wskutek przemian dokonujących się w 

gospodarce, a również w przypadku jednego z nich, przede wszystkim ze względów militarnych. Nie 

leżały one na wodnych szlakach turystycznych i nie doczekały się jeszcze opisu w fachowej literaturze 

dotyczącej sieci wodnej Pojezierza Iławskiego. Są to tzw. Kanał Międzychodzki i Jerzwałdzki. 

Pierwszy z nich jest obecnie udrażniany, drugi bardzo tajemniczy z uwagi  na jego dawne militarne 

przeznaczenie czeka nadal na rewitalizację dla celów turystki. 

Kanał „Międzychodzki” i „Jerzwałdzki”. Zapomniane kanały 

w basenie jeziora Jeziorak i systemu Kanału Elbląskiego 

 
           Kanał Międzychodzki i Kanał Jerzwałdzki w basenie jeziora Jeziorak i systemie 

Kanału Elbląskiego to  drogi wodne, które utraciły swoją pierwotną żeglowność po II 

w. św. głównie wskutek przemian dokonujących się w gospodarce, a również w 

przypadku ostatniego, przede wszystkim ze względów militarnych. Kanały te również 

straciły na znaczeniu dlatego, że nie leżą na szlakach turystycznych Pojezierza 

Iławskiego. Nie łączyły one bowiem wód basenu jez. Jeziorak z innym akwenami.  Z 

uwagi na fakt, że Kanał Międzychodzki powstał jako budowla na potrzeby prywatne, a 

budowie drugiego – Jerzwałdzkiego przyświecały cele militarne, nie poświęcono im 

nawet wzmianek w literaturze niemieckiej dotyczącej systemu dróg wodnych Kanału 

Elbląskiego1. Obie drogi wodne niemające urzędowo zatwierdzonych nazw znajdują 

się na terenie gminy Zalewo w powiecie iławskim, w granicach Parku Krajobrazowego 

Pojezierza Iławskiego.  

 
1Jedynym jak dotąd opracowaniem o Kanale Międzychodzkim jest artykuł Kazimierza Skrodzkiego opublikowany w 

biuletynie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej pt. Kanał Międzychodzki - zapomniana droga wodna Jezioraka, 

w: Zapiski Zalewskie, nr 49/2020, s. 9-13. O Kanale Jerzwałdzkim wspomina po raz pierwszy dawny mieszkaniec 

Jerzwałdu Herbert Schramke w 1981 r. w opracowaniu w formie maszynopisu Dokumentation von Gerswalde, Kr. 

Mohrungen, Ostpr. Aus dem Gedächtnis nach 41 Jahre erstellt von Herbert Schramke, Bad Ilsen, s.33. Więcej informacji 

o kanale podał około dwadzieścia lat później (ok. 1999 r.) inny mieszkaniec Jerzwałdu Kurt Dietrich w opracowaniu 

Sehnsucht nach „Gerswalde“. Erinnerungen an ein Dorf im Oberland in Ostpreußen, Ilmenau, s.51. Informacje z obu 

niemieckich opracowań z uwzględnieniem powojennych losów kanału wykorzystane zostały w artykule Janusza 

Sokołowskiego Kanał Płaskie-Twaruczek-Zdrężno w Pomezaniae, nr 149, luty 2002, s. 12-15, a także w książce wydanej 

przez Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego autorstwa Janusza Sokołowskiego i  Anny Rękawek pt. Jerzwałd: 

przyroda, historia, ludzie, Jerzwałd 2002, s. 28, oraz w monografii  Kazimierza Lecha Skrodzkiego przy współudziale 

Wandy Cydzik i Janusza Sokołowskiego Dzieje ziemi zalewskiej 1305-2005, Zalewo 2005, s. 17-18. Najobszerniejszy 

dotąd artykuł o tym kanale i jego otoczeniu, przyczynach budowy oraz z podaniem bibliografii autorstwa Kazimierza 

Skrodzkiego p.t. Tajemnice Kanału Jerzwałdzkiego i okolic ukazał się w nr  30/2015  Zapisków Zalewskich, s. 18-27. 

Powód budowy kanału i jego militarnego wykorzystania próbowali zgłębić członkowie forów internetowych: 

http://forum.e-kwidzyn.pl/viewtopic.php?t=2774&highlight=jerzwa%B3dautor (Prezent dla okiego, 2008 r.); 

http://www.marienburg.pl/viewtopic.php?t=5658 (z Finckenstein na Hawaje?, 2009 r.) i 

http://forum.jerzwald.pl/printview.php?t=210&start=0 (Kazimierz Madela, Tajemniczy kanał w Jerzwałdzie, 17.08.2011 

r.). 

http://forum.e-kwidzyn.pl/viewtopic.php?t=2774&highlight=jerzwa%B3dautor
http://www.marienburg.pl/viewtopic.php?t=5658
http://forum.jerzwald.pl/printview.php?t=210&start=0
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Kanał „Międzychodzki” 

            Jeziorakowym kanałem, nieznanym i obecnie zupełnie nie użytkowanym, z 

powodu zamulenia i porastającej go bujnej roślinności jest Kanał Międzychodzki. Jego 

początek znajduje się na północno-wschodnim krańcu zatoki Rudni, będącej odnogą 

jeziora Jeziorak. Liczący 705 m metrów kanał żeglowny biegnie wśród pól w kierunku 

wsi Międzychód i kończy się przed drogą powiatową Zalewo-Boreczno2. Szerokość 

kanału zapewniała (obecnie nadal 12 m na jego zakończeniu przy drodze), że w trakcie 

jego funkcjonowania mogły przepływać nim barki typu „oberlandzkiego”, ale bez 

możliwości zawracania.  

    

 

 

 

 

Kanał Międzychodzki ("Kanal") na 

styku dwóch scalonych 

topograficznych map niemieckich w 

skali 1:25 000  Meßtischblatt - 

"Saalfeld" z 1930 r. i 

"Schwalgendorf " z 1938 r. 

 

          

    

Przesłanki powstania i budowa kanału 

           Ta żeglowna droga wodna nigdy nie posiadała nazwy. Na niektórych 

niemieckich mapach topograficznych z okresu międzywojennego XX wieku spotkać 

można co najwyżej oznaczenie tego szlaku wodnego mianem "Kanal” (Kanał). 

Niedaleko od zakończenia kanału, przy drodze do Międzychodu stała niegdyś karczma 

o nazwie „Kratzen Krug”. Została spalona przez żołnierzy Amii Czerwonej w 1945 r. 

Naprzeciwko miejsca po dawnej karczmie, na wzniesieniu, widoczne są jeszcze 

pozostałości niefunkcjonującego już cmentarza ewangelickiego.  Nie jest znana data 

budowy tego kanału. Pewne jednak fakty mogą pomóc ustalić przybliżony okres jego 

powstania. Właścicielem majątku w Międzychodzie był od 1841 r. emerytowany 

porucznik 1. brygady artyleryjskiej w Gdańsku Julius Heinrich von Ankum (1803-

1886). Dokupił on sąsiednie Surbajny, dzięki czemu powierzchnia jego włości wzrosła 
 

2 Długość kanału na podstawie mapy Hydroportal MZP i MRP w formacie pdf, w: 

https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html. Według map Geoportalu rzeczywista długość odcinka kanału wynosi 845 m. 

Różnica wynika z faktu uwzględnienia na mapie zarastania północno-wschodniego krańca zatoki Rudnia. 

https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html
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do 294 ha. Od 1864 r. wspomagał go w zarządzaniu majątkiem i stopniowo zaczynał 

zastępować najstarszy syn Hermann (1837-1920)3.  

            Bardzo wcześnie von Ankumowie wprowadzili na swoich polach uprawę 

buraków cukrowych. Właśnie w tym celu podjęto decyzję o wykopaniu kanału z 

pobliskiego jez. Jeziorak na szlaku Kanału Oberlandzkiego (Elbląskiego), aby jak 

najdogodniej transportować drogą wodną buraki do nowo wybudowanej cukrowni w 

Jelonkach niedaleko Pasłęka, gdzie  znajduje się jedna z pochylni tego kanału4. 

Wiadomo, iż 21 kwietnia 1884 r. obszar wielkości 1,1510 ha będący własnością 

majątku Rudnia graniczący z jez. Jeziorak leżący na granicy Skitławek i Międzychodu 

został przyłączony w następstwie transakcji sprzedaży do międzychodzkiego majątku5. 

Był to teren, na którym ówczesny dziedzic Międzychodu zbudował kanał. Zapewne 

niezwłocznie rozpoczęły się prace budowlane. Trasa tworzonego kanału miała 

przebiegać szlakiem jednego z niewielkich strumieni wpływających do Jezioraka z 

okolic Międzychodu. Wszystkie prace ziemne wykonywane były ręcznie. Powstanie 

tego prywatnego kanału datować należy zatem na lata osiemdziesiąte XIX wieku6.  

           Kanał oprócz transportu buraków do cukrowni w Jelonkach i buraczanych 

wysłodków w drugą stronę służył zapewne  również do przywozu towarów na potrzeby 

majątku. Gospodarstwo von Ankumów prowadzone było jak na tamte standardy w 

bardzo nowoczesny sposób. Sporo inwestowano i wprowadzano wiele innowacji. 

Majątek ten był w rękach rodziny v. Ankum do 1945 r. 

Czasy powojenne 

        Po II wojnie światowej funkcjonowało w Międzychodzie  Państwowe 

Gospodarstwo Rolne. Jeszcze w latach siedemdziesiątych kanał był żeglowny. 

Mieszkańcy wsi utrzymywali na nim łodzie, a jeden z nich pływał na Jeziorak 

płaskodenną, krytą barką, napędzaną silnikiem. Kanał przestał być jednak 

wykorzystywany, podobnie jak Kanał Elbląski do transportu płodów rolnych i 

towarów. Postanowiono go wykorzystać jako rezerwuar wody do nawadniania pól 

 
3 Frl. v. Ankum, Mitteldorf. w: Der Kreis Mohrungen. Ein ostpreuss. Heimatbuch, zsgest. v.  W. F. v. Wrangel,  Würzburg 

1967, s. 307-313; Wagner W.D., Gutshaus Mitteldorf.- eine kleine barocke Dreiflügelanlage im Kreis Mohrungen, w: 

Mohrunger Heimatkreis-Nachrichten, s. 25-28, nr  94/2001. 
4 Cukrownia w Jelonkach, pierwsza tego typu w Prusach Wschodnich, jak na owe czasy bardzo nowoczesna, zbudowana 

została w 1884 r. Część obiektów cukrowni została zniszczona w 1945 r. Do dzisiaj zachował się kanał wyładunkowy i 

budynek z tzw. muru pruskiego. O kanale i cukrowni Kazimierz Skrodzki, Kanał Międzychodzki - zapomniana droga 

wodna Jezioraka, Cezary Wawrzyński, Suplement redaktorski, kwiecień 2020, w: https://oberlandkanal.info.pl/kanal-

miedzychodzki---zapomniana-droga-wodna-jezioraka. 
5 Amtsbezirk Weinsdorf, w: http://www.territorial.de/ostp/mohr/weinsdf.htm#fn3. 
6 W decyzji konserwatorskiej z sierpnia 1978 r. wpisującej Kanał Elbląski do rejestru zabytków znalazła się adnotacja, iż 

„..Jedynie nieznacznemu przedłużeniu uległa arteria w pobliżu Iławy - 1886 r…". Nie odniesiono się w niej do źródła tej 

informacji. Żadne źródła nie wspominają o innych inwestycjach kanałowych w basenie Jezioraka i Iławy w owym czasie. 

Uwaga ta mogła zatem dotyczyć kanału do Międzychodu, pod którego budowę zakupiono ziemię w 1884 r., Cezary 

Wawrzyński, Kanał Międzychodzki - Fotografie Krótki opis, 31.12.2021, w: https://oberlandkanal.info.pl/kanal-

miedzychodzki---fotografie?fbclid=IwAR2ZBLtAeJO16A7x7gM_nfMXw RsiHjMpdMx0LZQQoFk0bELUzIQANhP1bgU. 

http://www.territorial.de/ostp/mohr/weinsdf.htm#fn3
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wielkoobszarowego gospodarstwa. Służyć temu miała wybudowana w latach 

1960/1970 przepompownia, znajdująca się w niewielkim budynku przy szosie. Przy 

nim wbito betonowe podpory pomostu na wodzie. Wraz z upadkiem PGR popadła ona 

w ruinę. Tymczasem kanał zaczął zarastać i stał się nieżeglowny a dla oczu 

niewidoczny. 

 
Zakończenie kanału przy drodze Zalewo-Boreczno. Przy nabrzeżu budynek byłej przepompowni. 

Stan luty  2018 r. (po lewej) i luty 2022 r. Fot. autora. 

Przyszłość kanału 

          Szansa na rekultywacje Kanału Międzychodzkiego pojawiła się w 2014 r. Rada 

Miejska w Zalewie w załączonym do uchwały z dnia 28 maja 2014 r. „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zalewo” 

uwzględniła stworzenie trasy kajakowej w granicach gminy, z Jerzwałdu nad Jez. 

Płaskim, odnodze jez. Jeziorak, do Międzychodu7.  

 

        

       

 

 

 

              Jeziorko przy kanale na współczesnej mapie i zdjęcie z lutego 2022 r. Fot. autora. 

 
7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 czerwca 2015r. Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Zalewo część II: Kierunki rozwoju przestrzennego miasta i 

Gminy Zalewo. Tekst jednolity, Zalewo 2014, s. 27. 
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Realizacja tego projektu wymagałaby udrożnienia Kanału Międzychodzkiego. Nie 

podane zostały jednak żadne szczegóły, ani też  nie przedsięwzięto nic w tym kierunku. 

Aktualny właściciel gospodarstwa rolnego w Międzychodzie oraz większości terenów 

przyległych do kanału rozpoczął w 2021 r. prace mające na celu jego udrożnienie. Ma 

on być żeglowny do drogi Zalewo-Miłomłyn, gdzie planowane jest zbudowanie 

pomostu. Jednocześnie w chwili pisania tego tekstu (marzec 2022 r.) trwają prace nad 

uporządkowaniem terenu wokół kanału i malowniczego jeziorka obok, powstałego w 

latach powojennych w wyniku wydobywania wapna torfowego. Rozpatrywana jest 

możliwości jego połączenia z kanałem i tym samym z Jeziorakiem, a także budowa 

kameralnej ekomariny.  

Kanał „Jerzwałdzki” 

Jedną z najbardziej tajemniczych budowli na Warmii i Mazurach jest Kanał 

Jerzwałdzki koło Jerzwałdu, zwany też Zdrińskim. Jerzwałd w latach 

międzywojennych ubiegłego stulecia był wsią liczącą ponad 1000 mieszkańców 

(obecnie poniżej 200), którzy zarabiali na życie przede wszystkim z pracy w leśnictwie, 

budownictwie, żegludze, tylko nieliczni utrzymywali się z rolnictwa. Całkowita 

długość tej drogi wodnej biegnącej prawie w całości na terenie leśnym wynosi 2270 m. 

Przebiega ona przez leśne jeziora Twaruczek (pow. 5,4 ha, długość 440 m)  i Zdryńskie 

(pow. 4,9 ha, długość 380 m)8.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Okolice Kanału Jerzwałdzkiego na mapie numerycznej. Źródło: Geoportal Krajowy GUGiK. 

Jego budowa przez Niemcy republiki weimarskiej w latach trzydziestych XX w. i 

przeznaczenie owiane było tajemnicą. Jak już wspomniano, nie było o nim żadnej 

 
8 Obecnie używa się również nazw tych jezior jak Twaróżek i Zdrężno. 
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wzmianki w literaturze poświęconej stosunkom wodnym w Prusach Wschodnich 

(również powojennej) ani też nie zachowały się żadne źródła odnośnie do jego budowy. 

Przebiegu kanału nie zaznaczano też na przedwojennych mapach niemieckich. Po raz 

pierwszy uwidoczniony został cienką kreską bez opisania, na niemieckiej mapie 

wojskowej w skali 1:100 000 wydanej w styczniu 1945 r.9. 

Przebieg kanału 

 

          Początek kanału znajduje się w zatoczce zachodniej części Jez. Płaskiego, odnogi 

jez. Jeziorak, niedaleko posiadłości, w której mieszkał i tworzył od  1967 r. aż do 

śmierci pisarz Zbigniew Nienacki (1929-1994)10. Przed 1945 r. nosiła ona niemiecką 

nazwę „Mott”, obecnie na mapach zaznaczana jest jako zatoka Jerzwałd. Dno jej 

pokryte jest warstwą osadu o wielometrowej miąższości, a z głębi unoszą się latem 

bąbelki gazu o niemiłym zapachu. 

 

Na lewo: ujście kanału do Jez. Płaskiego. W dali dawne siedlisko pisarza Zbigniewa Nienackiego. 

Prowadzi do niej widoczny tzw. „Kanał Nienackiego”. Na prawo most na kanale. Fot. autora. 

       Na pierwszym odcinku długości 690 m do jez. Twaruczek kanał przecina drogę 

łączącą Zalewo z Suszem i Iławą. Znajdujący się tutaj most został zmodernizowany w 

2012 r. W nie tak odległych czasach był ponadto drewniany most na drodze leśnej 

idącej od leśniczówki Bukownica w Jerzwałdzie do miejscowości Dolina, mniej więcej 

w połowie biegu kanału między obecnym mostem na szosie, a jez. Twaruczek. Był on 

zaznaczony na mapie jeszcze w 1955 r.11 Na kolejnym już odcinku kanału, który 

biegnie głębokim wykopem, pomiędzy jez. Twaruczek i Zdryńskim, długości 345 m 

zachowały się jeszcze pozostałości innego drewnianego mostku przy ujściu kanału do 

tego ostatniego jeziora. Trzeci odcinek kanału o długości 415 m prowadzący od jez. 

 
9 Großblatt 28 - Elbing - Wormditt - Mohrungen [Elbing, Wormditt, Christburg, Mohrungen] (I/1945) wydanej na 

podstawie zdjęć lotniczych (nieaktualizowana w terenie) przez Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin oder im Kriegsfall 

OKH / GenStdH (Chef der Kriegskarten- und Vermessungswesens, w: http://igrek.amzp.pl/details.php?id=11807742. 
10 Pisarz, który posiadał żaglówkę o nazwie „Pan Samochodzik” cumował nad kanałem przylegającym do jego 

nieruchomości. 
11 Mapa Sztabu Generalnego W.P. N 34-76-A-c (Zalewo) z 1955 r. na podstawie zdjęć lotniczych z 1952 r., 1:25000. 
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Zdryńskiego kończy się nagle wysoką groblą, po której przebiega droga leśna, 

starożytny szlak komunikacyjny.  

 

Od lewej: ujście kanału do jez. Zdrińskiego. Fot. autora. Na prawo: zakończenie kanału groblą. Fot. 

Janusza Sokołowskiego. 

Grobla zatrzymuje prawie całą wodę. Widoczne są jedynie niewielkie wysięki. Za 

groblą, gdzie zaczyna się rezerwat faunistyczny „Jeziora Gaudy”, teren gwałtownie 

obniża się i bierze początek jednokilometrowy wysychający okresowo ciek do mocno 

zarośniętego stawu Karpie (Karpieniec). Odpływ z niego wody reguluje zastawka. 

Tutaj ma początek czterokilometrowy rów melioracyjny z XVIII w. zwany Kanałem 

Gaudzkim lub Gaudzińskim szerokości 12-15 m i głębokości do 2 m, bardzo zarośnięty, 

do którego  obecnie na pierwszym kilometrze dochodzi rzeka Liwa i uchodzi jego 

korytem do jez. Gaudy koło Kamieńca Suskiego. Różnica poziomu wód pomiędzy 

Kanałem Jerzwałdzkim a początkiem Kanału Gaudzkiego wynosi 6,8 m. 

        Kanał Jerzwałdzki parametrami odpowiada Kanałowi Elbląskiemu, na jego 

odcinku  pomiędzy Miłomłynem a  Jeziorakiem. Szeroki na około 10-12 m posiada 

jeszcze miejscami umocnienia brzegowe w postaci palowania nadającego mu przekrój 

poprzeczny u-kształtny, typowy dla kanałów żeglugowych. 

Znaczenie komunikacyjne okolic kanału 

            Tereny wokół kanału i wspomnianych jeziorek kryją wiele tajemnic z odległej 

przeszłości. Grobla kończąca kanał znajduje się na przesmyku pomiędzy Jez. Płaskim 

na wschodzie a jez. Gaudy na zachodzie. Przesmyk ten był dawniej, przed pracami 

melioracyjnymi w XVIII i XIX w., jednym z niewielu suchych przejść  znad Wisły do 

Prus i na osi południe-północ. W trakcie badań archeologicznych w latach 2014-2015 

znaleziono nad jez. Zdryńskim zabytki archeologiczne z okresu wpływów rzymskich, 

wędrówek ludów i średniowiecza co świadczyłoby, że obszar ten był użytkowany w 

całym tym okresie dziejów. Możliwe, że tędy przebiegał w czasach wpływów 

rzymskich jeden z wariantów Szlaku Bursztynowego z Rzymu do Sambii nad 
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Bałtykiem. Trwałe osadnictwo najdłużej istniało na badanym obszarze w X i XI w. Być 

może osada ta, z uwagi na znalezione odważniki i monety, stanowiła wtedy zaplecze 

ekonomiczne dla legendarnego Truso – wikińskiego portu i ośrodka handlowo-

rzemieślniczego, który istniał od VIII do XI w. nad jez. Druzno, niedaleko Elbląga.  

          Odcinkowi kanału od jez. Twaruczek do końca i dalej w kierunku stawu Karpie 

towarzyszą dobrze zachowane kilkusetmetrowe pruskie wały podłużne (wysokość 1,5-

1,8 m, szerokość 5-7 m) i fosa z okresu średniowiecza. Droga przecinająca odkrytą 

osadę i groblę  leżała na pograniczu dwóch włości pruskiej Pomezanii - Gerii i Rezji. 

Umocnienia wyznaczały ich granice, ale pewnie też chroniły osadę i jedyne przejście 

w zabagnionej okolicy pomiędzy jeziorami na linii Jeziorak - Gaudy. Prawdopodobnie 

wał przebiegał również pomiędzy jeziorami Twaruczek i Płaskim. Został jednak 

zniszczony podczas budowy kanału12. Z racji usytuowania wałów na rubieży osadniczej 

ziemi Geria wystawiane były na nich warty. Do zadań strażników należało 

barykadowanie przejść i utrudnianie sforsowania przeszkody w celu opóźnienia marszu 

nieprzyjaciela. 

 Projekty i  prace dotyczące regulacji stosunków wodnych w okolicach Jerzwałdu 

w XVIII i na początku XX wieku    

             W XVIII w. wielcy okoliczni właścicieli ziemscy zainteresowani byli 

powiększeniem swoich ziem na cele rolnicze, między innymi poprzez spuszczenie wód 

z jezior i suszenie bagien. Burgrabia Fryderyk Aleksander zu Dohna-Wartenburg-

Schlobitten z Kamieńca (dawniej Finckenstein) spuścił częściowo wodę, z położonego 

koło Kamieńca jez. Gaudy, poprzez Dzierzgonię do jeziora Drużno13. Rozważano też, 

czy mogą być obniżone wody jezior: Jezioraka, Płaskiego, Rucewa oraz Ewingi14. 

Jedną z dróg spuszczenia wód z tych jezior mogło być wykopanie kanału pomiędzy 

Jez. Płaskim i rzeką Liwą oraz jez. Gaudy. Ostatecznie w 1789 r. badania i wstępne 

przymiarki wykazały, iż spodziewana poprawa byłaby nieznaczna w stosunku do 

kosztów i trudności w realizacji tego przedsięwzięcia. Zrezygnowano więc z dalszych 

prac15.  

         Na początku XX w. pojawiła się natomiast idea spuszczenia wód basenu 

Jezioraka dla potrzeb gospodarki. W 1901 r. pruski minister handlu zlecił profesorowi 

Nikolausowi Holzowi (1868-1949) z Akwizgramu zbadanie warunków wodnych w 

prowincji Prusy Zachodnie w kontekście wykorzystania wody do celów 

 
12 Seweryn Szczepański, Umocnienia liniowe w kontekście osadniczym Pomezanii, w: Pomorze we wczesnym 

średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych, Historia. Stan aktualny i potrzeby badań, pod red. Henryka Panera, 

Mirosława Fudzińskiego i Witolda Świętosławskiego, Gdańsk 2014, s. 195-216. 
13 Johannes Müller, Osterode in Ostpreussen: Darstellungen zur Geschichte der Stadt und des Amtes, Osterode 1905, s. 

89. 
14 Acta spec. Der Polizei-Verwaltung zu Saalfeld „betreffend den Ewing-See, die Schiffbarmachung und die Fischerei und 

Eisnutzung in demselben“. Lit. A. Abt. I Nr 3, w: Ernst Deegen, Geschichte der Stadt Saalfeld, Mohrungen 1905, s. 291; 

Johannes Müller, op.cit, s.89. 
15 Acta spec…, ibidem. 
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gospodarczych, a w szczególności jej energii do produkcji energii hydroelektrycznej. 

Holz z grupą urzędników z Gdańska i Kwidzyna dokonał wizji lokalnej dorzeczy 8 

głównych rzek zachodniopruskich. Ocenił między innymi możliwości rzek na wschód 

od Wisły i ich dorzeczy: Drwęcy, Osy i Liwy16. W zlewni pierwszej z nich znajdował 

się jeden z największych i najbardziej zasobnych w wodę w ówczesnych Prusach 

Górnych (Oberlandzie17) akwenów wodnych – jez. Jeziorak. Osa i Liwa mają swoje 

źródła lub bieg w nieznacznej odległości od tego zbiornika, (Osa 1,5  km w linii prostej) 

lub od jeziora połączonego z Jeziorakiem – Płaskiego (Liwa 1,4 lub 3,6 km w linii 

prostej)18. Profesor Holz na podstawie wizji lokalnych oraz po przestudiowaniu 

dostępnej dokumentacji hydrogeologicznej opublikował raport dotyczący 

pozyskiwania energii wodnej na cele produkcji elektrycznej. Stwierdził, iż na wschód 

od Wisły zrzut wód z jezior oberlandzkich byłby opłacalny, a najkorzystniejsze byłoby 

wykorzystanie doliny rzeki Liwy19. Oprócz uwarunkowań geologicznych i 

technicznych (sieć jezior, doliny rzeczne, możliwość tworzenia zapór i budowy 

kanałów dla elektrowni, istniejące obiekty gospodarki wodnej, wody podziemne), 

przemawiały za tym również warunki meteorologiczne, jak ilość opadów deszczowych 

w dorzeczach. Poziom lustra wód jezior oberlandzkich kształtował się wówczas na 

wysokości 100 m n.p.m., rzeka Liwa osiągała nizinę wiślaną na wysokości 14 m n.p.m. 

Woda pobierana byłaby z zachodniego krańca Jez. Płaskiego koło Jerzwałdu20.  

Przebieg kanału napędowego wzdłuż rzeki Liwy (Liebe) z zaznaczeniem stopni mocy (K1, K2, K3). 

 
16 Bericht des Prof. Holz in Aachen über die Wasserverhältnisse der Provinz Westpreußen hinsichtlich der Benutzung für 

gewerbliche Zwecke. Bericht vom 15. Mai 1902, erstattet dem Herrn Minister für Handel und Gewerbe in Berlin, Berlin 

1902, s. 1. 
17 Obecnie kraina ta leży pod względem geograficznym  na terenie Pojezierza Iławskiego. 
18 Najstarsze plany połączenia jezior Jeziorak, Silm  i Szymbarskiego, przez które przepływa rzeka Osa, w celu skrócenie 

połączenia wodnego Oberlandu z Bałtykiem  drogą wodną pochodzą już XVIII w. Odżyły one w XIX w. i w bardziej 

konkretnych projektach po II wojnie światowej, Kazimierz Skrodzki,  Plany połączenia jezior Pojezierza Iławskiego z 

morzem - kanał jezioro Jeziorak - jezioro Szymbarskie i rzeka Osa, w: Rocznik Historyczny Pojezierza Iławskiego, nr 1, s. 

321-336. Natomiast w odległości 1,4 km od Jez. Płaskiego koło jez. Kociołek Mały ma swój początek strumyk, dopływ 

Liwy. 3,6 km wynosi odległość Jez. Płaskiego do punktu, w którym Liwa wpływa obecnie do Kanału Gaudzkiego. 
19 Bericht…, s. 1. 
20 Szczegółowy opis terenu, po którym biegłby początkowy odcinek kanału, podany jest przy opisie Kanału 

Jerzwałdzkiego. 
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Liczby przy kółkach  na kanale oznaczają odległości w km pomiędzy nimi. Dział wodny oznaczono 

na mapce linią przerywaną z kropkami. Poniżej proponowany przekrój podłużny nowego kanału21. 
 

Kanałem napędowym długości 26 km wzdłuż rzeki Liwy z pominięciem jezior, przez 

które ona przepływa, dochodziłby do  pierwszego stopnia mocy (K1) o gradiencie 

(spadek w stosunku do punktu od rozpoczęcia pomiaru) 19 m do jez. Liwieniec (dawnie 

Schloss See) położonego na wysokości 81 m n.p.m. koło Prabut  (mapka). Kolejne dwa 

stopnie, o gradientach odpowiednio K2 w Piekarskim Młynie (dawniej Bäckermühle) 

– 39 m i K3 w Marezie (dawniej Stürmersberg) - 27 m w pobliżu Kwidzyna, gdzie 

usytuowane byłyby elektrownie. Jak z powyższej mapki wynika, pierwszy odcinek 

kanału zasilającego miałby przebiegać po trasie zbudowanego trzy dekady później 

Kanału Jerzwałdzkiego. Trzy elektrownie na kanale miałyby w ciągu 10 godzin łączną 

moc efektywną 1,75 MW22. Położone w pobliżu kanału lub na jego trasie jeziora 

spełniałyby funkcję zbiorników wyrównawczych. 

          Przedstawiona przez profesora Holza propozycja wykorzystania wód basenu jez. 

Jeziorak do zasilania elektrowni wodnych za pomocą kanału zasilającego z Jez. 

Płaskiego i biegnącego wzdłuż Liwy nie została zrealizowana. Zapewne szczegółowe 

analizy ekonomiczne takiego przedsięwzięcia, jak i obawy związane z wpływem tej 

inwestycji na żeglugę na Kanale Oberlandzkim wpłynęły na zaniechanie realizacji tego 

projektu23. 

Przyczyny budowy kanału  

           Jakie względy zadecydowały o budowie krótkiego  kanału w leśnym terenie, 

który kończy się nagle przy grobli, a poniżej jej w kierunku zachodnim  zaczyna się 

teren bagienny? Względy komunikacyjne, jak i korzyści z tytułu wycinki drewna w 

przylegającym do niego lesie i transportowanie go drogą wodną nie były wystarczającą 

przesłanką jego budowy. Najbliższy od obecnego kanału tartak znajdował się nad 

jeziorem, niedaleko ujścia kanału w Jerzwałdzie. Inny tartak, w Borowym Młynie 

(Gostyczynie) na Liwie położony był zaledwie 6,6 km w linii prostej od grobli 

kończącej kanał. Nie były to więc względy gospodarcze, z uwagi na zbyt duże koszty 

takiej inwestycji w stosunku do spodziewanych korzyści ekonomicznych.  

 
21 Bericht…, s. 1. 
22 Bericht…, Tafel 5, Blatt des Stammberichts. Autor podaje moc 2380 P.K. Jeden P.K. (Pferdestärke-koń mechaniczny) 

= 735,5 KM. 
23 Aktualnie na Liwie w Gostyczynie przy drodze Jerzwałd-Susz czynna jest okresowa mini elektrownia wodna, Kazimierz 

Skrodzki, Borowy Młyn i Fabianki. Zaginione osady w dawnej Puszczy Pruskiej, w: Rocznik Suski, nr 1/2021, s.21-47. 

Natomiast wody z Jezioraka zasilają elektrownię wodną na rzece Iławka w  Dziarnówku. Obie z nich borykają się z 

okresowymi niedoborami wody.        
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          Uciążliwa ze względu na warunki terenowe i kosztowna inwestycja podyktowana 

była celami militarnymi. W wyniku przegranej przez Niemcy Wielkiej Wojny i 

postanowień traktatu pokojowego w Wersalu armia niemiecka zredukowana została do 

100 000 żołnierzy. Traktat zabraniał Reichswehrze posiadania samolotów, czołgów i 

ciężkiej artylerii. Na żadnej z granic Niemcy nie mogły wznosić umocnień blisko 

granicy, przy czym słowo "blisko" było interpretowane według mniemania Niemców 

dość dowolnie. W dobie republiki weimarskiej, jak również przez pierwsze dwa lata 

reżimu narodowosocjalistycznego, armia polska była wielokrotnie większa od 

Reichswehry i zdolna do przeprowadzenia skutecznego ataku na wschodnią granicę 

Niemiec24. Dla Polski Prusy Wschodnie stały się wyspą na wrogim terytorium. Wiosną 

1919 r., gdy trwała wojna polsko-bolszewicka a przed podpisaniem traktatu 

pokojowego,  Niemcy zaczęły snuć plany agresji na Polskę i skoncentrowały na granicy 

z Polską na przełomie maja i czerwca 200 000-300 000 żołnierzy25.  

Od lewej: niemiecka pocztówka propagandowa z 1935 r. obrazująca rzekome zagrożenie Niemiec ze 

strony Polski. Po prawej: Strona tytułowa „Republiki” z 7 września 1932 r. 

Kilka lat później Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich zaczęło przygotowywać 

pierwszy operacyjny plan wojny z Niemcami, które jak słusznie przewidywano, będą 

dochodzić swych roszczeń siłą zbrojną. Wyeliminować zagrożenia z Prus Wschodnich 

można byłoby własną operacją ofensywną. Skonkretyzowany plan, między innymi na 

kierunku przez tzw. „Bramę Zachodnią” znad Wisły (w najkrótszym jej miejscu 

znajdował się przesmyk długości 22 km pomiędzy jeziorami Jeziorak i Ewingi oraz 

Druzno), będącą najbardziej efektywną drogą do ofensywy na Prusy Wschodnie 

opracowany został przez gen. Gustawa Konstantyna Orlicz-Dreszera (1889-1936) we 

wrześniu 1926 r. Zakładał, że do czasu wystąpienia Francji, tzn. przez 40 dni od 

momentu napaści Niemiec na Polskę, wojsko polskie będzie walczyć w osamotnieniu. 

Orlicz-Dreszer postulował więc, aby — wykorzystując sytuację, kiedy stany liczbowe 

wojska polskiego przewyższały stany Niemiec i Litwy, a stany materiałowe były im 
 

24 Robert Citino, Niemcy bronią się przed Polską. Ewolucja taktyki blitzkrirgu  1918-1933, Warszawa 2012, s. 12 i 38. 
25 Piotr Stawecki, Koncepcje operacyjne polskiego Sztabu Generalnego wobec Prus Wschodnich w latach 1919-1939, w: 

Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, nr 2-4, 1984 r., s. 381-398.   
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równe — zlikwidować siły przeciwnika, na najbardziej niebezpiecznym froncie, tzn. w 

Prusach Wschodnich26. Siły niemieckie, które, jak przewidywał generał 

skoncentrowane będą w rejonie Olsztyn-Zalewo-Iława, aby w połączenia z armią na 

Pomorzu Zachodnim zaatakować korytarz gdański i wspólnie uderzyć na Warszawę27. 

Należałoby zatem zdecydowanym atakiem wkroczyć do Prus Wschodnich przez 

„Bramę Zachodnią” w najszerszym jej miejscu 40-45 km, osłoniętą doliną dolnej 

Wisły, mająca swą podstawę w ziemi chełmińskiej. Brama ta prowadziła na najkrótszej 

drodze do podstaw operacyjnych przeciwnika i węzłów komunikacyjnych Malborka i 

Królewca. Po przekroczeniu linii Zalewo — Malbork wojsko polskie zmienić miało 

swój kierunek z północnego albo na południowy wschód (na Iławę — Królewiec), albo 

manewrować na wschód, to znaczy na tyły wielkich jezior mazurskich celem 

zaatakowania armii nieprzyjacielskiej z boku i z tyłu28. 

 W „Bramie Zachodniej” zarysowane były trzy kolejne linie obronne. Pierwsza to rzeka 

Liwa przedłużona na wschód przez grupę jezior: Jeziorak, Gil Wielki, Szeląg29. Na tej 

linii znajdowały się tereny wokół Jerzwałdu, gdzie znajduje się obecny Kanał 

Jerzwałdzki. Druga — to Kanał Elbląski przedłużony na południowy wschód przez jez. 

Drwęckie i jez. Szeląg w rejonie Ostródy. Trzecią stanowiła rzeka Pasłęka30. 

         Niemcy osłabione militarnie postanowieniami traktatu wersalskiego postanowiły 

z dozwolonej ilości wojska uczynić potężną broń. Oprócz przeprowadzanych zmian 

organizacyjnych w armii wielki nacisk położono na szkolenie i manewry, w których 

oceniano kolejne scenariusze wojny z Polską. Nie przypadkiem jedne z pierwszych 

wielkich manewrów przeprowadzone zostały na terenach obecnych powiatów 

kwidzyńskiego, sztumskiego, iławskiego i ostródzkiego. Odbyły się one na początku 

września 1925 r. i miały one odpowiedzieć na pytanie: czy siły niemieckie byłyby w 

stanie powstrzymać polskie natarcie w głąb Prus Wschodnich przez „Bramę 

Zachodnią”? Jedno z trzech zadań zakładało, że siły polskie, nacierały od południa, 

około pięciu kilometrów od Iławy, gdzie przebiegała granica polsko-niemiecka i 

dotarły aż około 20 kilometrów na południe od Elbląga. Na drodze polskiego natarcia 

i niemieckiego kontrnatarcia znajdował się obszar od jezior Jeziorak i Płaskie, rzeki 

Liwy, do Malborka. W celu wyparcia nieprzyjaciela dwie niemieckie dywizje piechoty 

wykonały atak oskrzydlający przeciwko prawemu skrzydłu Polaków od czoła, trzecia 

dywizja nacierała zaś przez Zalewo-Jerzwałd. Ogólny kierunek ataku był na  Susz. 

Kontratak ten zakończył się całkowitym sukcesem, powstrzymano bowiem główny 

 
26 Piotr Stawecki, op. cit. s. 391. 
27 Ibidem, s. 392. 
28 Andrzej Grzywacz, Wschodniopruski Obszar Operacyjny w koncepcjach Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych 

(1926-192), w:  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, MCXLII 1994 Prace Historyczne, z. 112, 1994, s. 88-0. 
29 Piotr Stawecki, op. cit., s. 393. 
30 Ibidem, s. 393. 
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atak sił polskich i odrzucono je z powrotem na północ od rzeki Liwa31. Wtedy zapewne 

niemieckie dowództwo postanowiło wykorzystać dla celów militarnych ciągu jezior i 

bagien ciągnących się od Jezioraka do Kamieńca i dalej aż do jez. Dzierzgoń koło 

Prabut jako naturalnej ochrony przed polskimi wojskami, głównie z garnizonu 

grudziądzkiego32. 

 Manewry Reichswehry w 

Prusach Wschodnich w 1925 

r. Faza I: sytuacja 2 IX i 

zamiary stron na 3 IX. Białą 

strzałką zaznaczono 

Jerzwałd (niem. Gerswalde). 

Opis w tekście33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największe zagrożenie mogła stanowić stacjonująca tam kawaleria, najbardziej 

ruchliwy rodzaj polskich wojsk, gotowa błyskawicznie wtargnąć na przygraniczne 

tereny. Budowa kanału biegnącego z Jez. Płaskiego w kierunku bagien i jezior, przez 

które przepływała rzeka Liwa (Gaudy -  92 m n.p.m. i Dzierzgoń - 81,5 m n.p.m.), miała 

na celu poprzez zalanie wodami akwenu Jezioraka stworzenia rubieży obronnej 

 
31 Robert Citino, op. cit., s. 150-156. 
32  O militarnym przeznaczeniu kanału po raz pierwszy wspomniał Kurt Dietrich, op. cit., s. 51. Miał on być wykorzystany 

do obrony Prus Wschodnich na wypadek wojny z Polską. Wywnioskował również, iż po otwarciu jazów za jez. 

Twaruczek, zalane zostałyby niżej położone obszary wodami basenu Jezioraka, aby uniemożliwić nieprzyjacielowi 

wtargnięcie na te tereny. 
33 Robert Citino, op. cit., s. 151. 



14 
 

pomiędzy Jeziorakiem a Prabutami. Możliwe to by było przez przerwanie grobli na 

kanale, najszybciej przez wysadzenie jej w powietrze za pomocą ładunków 

wybuchowych. Powstałoby wtedy znaczne rozlewisko pomiędzy Jerzwałdem, Suszem 

i Prabutami skutecznie uniemożliwiając przemieszczanie się piechoty i kawalerii w 

głąb Prus. Ponadto niewielkie podpiętrzenie wody (ok. 2 m) mogłoby skierować też 

wody na północ, poprzez Bornicką Strugę (prawobrzeżny ciek wpadający do Liwy na 

zachód od Kamieńca), do rzeki Dzierzgoń, co umożliwiłoby zalanie terenów wokół 

strategicznego wówczas węzła kolejowego w Myślicach34. Należy wspomnieć, iż 

zatapianie obszarów nizinnych w celu skrócenia linii obronnej pomiędzy Jeziorakiem, 

jez. Dzierzgoń i Elblągiem miało już miejsce w 1914 r., gdy Rosjanie zagrażali 

Gdańskowi oraz dolnej Wiśle. Wtedy to, w sierpniu, koło miejscowości Dzierzgonka 

przebito w kilku miejscach tamy rzeki Dzierzgonia, aby cały obszerny teren depresji 

zalać wodą35.     

         Budowa Kanału Jerzwałdzkiego była częścią projektu, który nosił nazwę 

„Christburg Stellung” (Pozycja Dzierzgońska).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej - niemieckie linie obronne pomiędzy Elblągiem, Zalewem i Ostródą. Strzałką wskazuje 

Jerzwałd. Po prawej - nadkanałowa szpila w lesie przy polanie koło leśniczówki Bukownica. Fot. 

autora. 

 
34 Można byłoby wykorzystać zjawisko tak zwanej bifurkacji Bornickiej Strugi do dorzecza rzeki Dzierzgoń, Margerita 

Cieniawa, Zarys monografii geograficznej dorzecza rzeki Liwy, praca magisterska napisana w zakładzie hydrologii pod 

kierunkiem Prof. dr hab. Z. Churski, Toruń 2004, s. 33. Dzięki takiej możliwości Dohnowie przy osuszania jez. Gaudy 

pod koniec XVIII w. skierowali nadmiar wody nie Liwą do Nogatu, a Bornicką Strugą, Młyńską Dzierzgoń i Dzierzgonią 

do jez. Druzno. 
35 Stanisław Srokowski, Jeziora i moczary Prus Wschodnich, Warszawa 1930, s. 13. Tenże, Prusy Wschodnie: studium 

geograficzne, gospodarcze i społeczne, Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń 1945, s. 49. 
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Zamykała ona przesmyk między jeziorami Drwęckim i Jeziorakiem, a następnie biegła 

ku północy: od jez. Ewingi przez Stary Dzierzgoń, Kwietnik, Stare Dolno do 

południowego brzegu jeziora Druzno. Uzupełniały ją umocnienia pod Iławą36. Prace o 

charakterze fortyfikacyjnym, na jej zachodnim odcinku miały uniemożliwić wojskom 

polskim szybkie przejście z rejonu Iława - Ostróda na przedpola Elbląga i Morąga i 

dalej na Królewiec. Ponadto miała stanowić zachodnie skrzydło systemu umocnień 

wschodniopruskich, osłaniających ewentualną koncentrację wojsk niemieckich do 

ataku na Polskę. Obszar zabezpieczony od zachodu doliną Wisły i licznymi jeziorami 

iławskimi byłby praktycznie niezagrożony. Nie wybudowano na niej jednak 

betonowych schronów, ale poczyniono pewne przygotowania, techniczne i 

materiałowe. Były w niej  umocnienia tylko polowe, chronione przez przeszkody 

wodne i przygotowane w dogodnych miejscach zalewy (tak jak rozlewisko wodami 

basenu Jezioraka). Dopiero w przypadku mobilizacji Pozycja Dzierzgońska miała 

zostać rozbudowana. Dojście Hitlera do władzy,  remilitaryzacja Niemiec i rozbudowy 

armii niemieckiej oznaczało koniec polskiej przewagi militarnej.  Dalsza rozbudowa 

Pozycji Dzierzgońskiej nie była już konieczna. 

 

Data rozpoczęcie prac budowlanych  

        Wiosnę 1931 r. rząd Rzeszy publicznie ogłosił decyzję, aby wobec rzekomego 

stałego ukrytego zagrożenia Prus Wschodnich zamierza skorzystać z przyznanego mu 

prawa do budowy umocnień na dozwolonym obszarze. Dowództwo Reichswehry 

bardzo energicznie podeszło do nowego zadania37. Tym bardziej że Niemcy pogrążone 

były w wielkim światowym kryzysie ekonomicznym. W kwietniu 1932 r. bezrobocie 

w Niemczech wynosiło 6 milionów osób. Budowa umocnień dawała pracę firmom 

budowlanym i transportowym, a zarobki zatrudnionych w większości płynęły na wieś. 

          Jak już wspomniano, nie jest znana dokładna data rozpoczęcia i zakończenia 

budowy kanału, jak również jej przebieg. Pierwsza wzmianka na ten temat pojawiła się 

dopiero w opracowaniu wiadomości o Jerzwałdzie dawnego mieszkańca wsi Herberta 

Schramke z 1981 r.38. Autor podaje mianowicie, iż „W latach 30. XX wieku przy drodze 

z Jerzwałdu do Susza wybudowano kanał. Został zbudowany przez firmę budowlaną 

Klampt [Klammt-K.S.] z Królewca. W razie wojny kanał miał zalewać niziny, na 

których znajdowały się również leśne jeziora, co miało być osiągnięte przez otwarcie 

różnych śluz. Kanałem można było osuszyć następujące jeziora: Płaskie, Jeziorak, 

Ewingi, Śniardwy [pomyłka autora] i Ruda Woda. Kanał łączył również różne jeziora 

leśne za pomocą kilku jazów”. Z budową tego kanału związana była budowa leśnej 

 
36 Kazimierz Sobczak, Wyzwolenie północnych i zachodnich ziem polskich w roku 1945, s. 39. 
37 Vom „Fort Lyck" im Spirdingsee zum Heilsberger Dreieck Ostpreußische Landesbefestigung in 250 Jahren. Von 

General a. D. Dr. W. Grosse, w: Das Ostpreußenblatt, 23.11.1968, Folge 47, s. 12. 
38 Herbert Schramke, op. cit. s. 33. Na niego powołuje się i podaje więcej informacji o przebiegu budowy kanału Kurt 

Dietrich, op. cit., s. 51. 
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drogi brukowej z Jerzwałdu do Starego Dzierzgonia39. Informacja ta ma istotne 

znaczenie dla ustalenia czasu budowy kanału. W 1927 r. władze powiatu morąskiego 

rozpoczęły budowę tej drogi przez Lasy Starodzierzgońskie ze Starego Dzierzgonia w 

kierunku Jerzwałdu nad Jeziorem Płaskim, która zasadniczo, z niewielkimi 

odchyleniami, miała przebiegać po starej leśnej drodze piaskowej. Odcinek do Bądz, 

stosunkowo łatwy z uwagi na jej przebieg w terenie, długości 7 km ukończono już w 

1928 r. Po ponad rocznej przerwie, w 1930 r. przystąpiono do budowy pozostałego 4 

km odcinka, z Bądz do Jerzwałdu, który ukończono dopiero 1932 r.40.  
 

Od lewa: widok na Jerzwałd z lat 20. XX w. Na pierwszym planie teren na którym zbudowano odcinek 

dochodzący do Jez. Płaskiego. Od prawa: budowa drogi koło Bądż, druga połowa lat 20. XX w., w:  

https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/suche/index.html.po#!start=1. 

Końcowy odcinek tej drogi w Jerzwałdzie, dochodzącej obecnie do drogi Zalewo-Susz, 

w pobliżu ujścia Kanału Jerzwałdzkiego do Jez. Płaskiego wymagał znacznych prac 

ziemnych w postaci usypania nasypu długości ok. 150 m i wysokości  do 5 m, po której  

miała ona przebiegać. Z kolei 460  m odcinek kanału, od obecnego mostu drogowego 

na drodze Zalewo-Susz, do jeziora Twaruczek biegnie przekopem o głębokości 

dochodzącej nawet do 10 m do lustra wody. Do wspomnianego usypania nasypu 

drogowego możliwe było więc wykorzystanie ziemi z wykopu kanału na jego 

początkowym odcinku.  

Prace budowlane  

              Budowę kanału realizowała firma budowlana Hermanna Klammta z Królewca 

wyspecjalizowana w budowie dróg, kanałów i systemów odwadniających41. Inwestycja  

 
39 Szlak ten zawdzięcza zapewne solidną nawierzchnię temu, iż miał stanowić tzw. drogę rokadową dla fortyfikacji 

„Christburg Stellung”. W powiązaniu z kanałem: jez. Jeziorak – jez. Gaudy, na którym miałby się oprzeć front w 

przypadku ewentualnego ataku wojsk polskich, droga ta była jednym z elementów tejże fortyfikacji, Kazimierz Skrodzki, 

Tajemnice Kanału…, s. 24. 
40 Herbert Schramke, op. cit., s. 38. 
41 Firma budowlana Hermann Klammt powstała w 1878 r., od 1879 r. jej siedzibą był Królewiec. Z początku zajmowała 

się budową dróg, potem rozszerzyła działalność o budowę kanałów i systemów odwadniających, a także mostów oraz linii 

kolei wąskotorowych. Posiadała też biuro projektowe. Okres jej prosperity przypada po I w. św., za kierownictwa Hugo 

Klammta. Miała oddział w Berlinie. Rozszerzyła działalność o budowę budynków mieszkalnych i autostrad. W czasie II 

wojny światowej firma realizowała kontrakty wojenne, począwszy od mostów w Rumunii do Wału Atlantyckiego w 
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nie była skomplikowana technicznie, ani też wymagająca długotrwałych nakładów. 

Długość trzech przekopów wynosiła około 1450 m, znaczne zaangażowanie sił 

środków wymagało przekopanie odcinków poprzez odcinki pagórkowate pomiędzy 

jeziorkami. Konieczne było zbudowanie mostu na drodze z Susza do Jerzwałdu. 

Niezbędne było również  obniżenie poziomu wody jez. Twaruczek o 2,3 m. Przy 

pracach ziemnych zatrudniono miejscowych robotników. Po pracy odwiedzali oni 

znajdująca się w pobliżu gospodę Hermanna Petraschewskiego „Pod Dębową Altaną” 

(niem. „Gasthaus zur Eichenlaube”), jedną z trzech w ówczesnym Jerzwałdzie. Prace 

ziemne na budowie kanału prowadzono bez pomocy specjalistycznego sprzętu 

zmechanizowanego. Jedynie wykopany ręcznie piasek transportowano za pomocą 

wózków na szynach na budowę drogi z Jerzwałdu do Bądz, którą ukończono w 1932 r. 

Przy budowie połączenia kanałowego, jak i drogi zatrudnieni byli mężczyźni z 

Jerzwałdu. Wynagrodzenie za pracę na tej budowie w ramach robót publicznych nie 

było wysokie, ale z uwagi na panujące wówczas bezrobocie z powodu Wielkiego 

Kryzysu, pozwało utrzymać się w tamtych ciężkich czasach. Miejscowa ludność 

zastanawiała się nad celem budowy kanału i systemu przepustów42. Wzdłuż kanału 

wybudowano co najmniej 13 podziemnych bunkrów, które były widoczne jeszcze w 

latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Do dzisiaj znaleźć można pozostałości 

umocnienia brzegów kanału drutem kolczastym. Był on przeciągnięty przez metalowe 

szpile z jednym lub dwoma oczkami (na dwa rzędy drutu) u góry, wkręcane w ziemię. 

Szpile mogły być też wykorzystane do mocowania siatek maskujących. Po wojnie 

rolnicy wykorzystywali te elementy do grodzenia pastwisk43. Ponadto brzegi kanału 

obsadzono krzewami kolczastymi, między innymi berberysem. Wzdłuż kanału 

rozmieszczono schrony na paliwo przykryte grubą ocynkowaną blachą falistą. 

Wykorzystano ją potem do budowy magazynów na piły w pobliskich leśniczówkach.  

Eksploatacja drogi wodnej 

            Przed II w. św. drwale wykorzystywali kanał do spławiania bali drewnianych 

do  tartaku w Jerzwałdzie. Po kanale pływał barką armator jerzwałdzki Paul Richter. 

Zawracał na jez. Twaruczek. Po II wojnie światowej, aż do początku lat 

osiemdziesiątych ta droga wodna była również wykorzystana w celu spławiania 

 
Norwegii. Zatrudniano około 4000 pracowników. Na jej rzecz pracowali  więźniowie obozu koncentracyjnego z Stutthof 

(lotnisko w Pruszczu), robotnicy przymusowi, jeńcy wojenni, więźniowie i Żydzi (np. budowa autostrady koło 

Świebodzina). Po II w. św. firma działała w Berlinie Zachodnim. Miała liczne oddziały, nawet w Kuwejcie. Nie 

wytrzymała silnej konkurencji i w 1999 r. została wykupiona i zlikwidowana. Hak., Klammt baute auch im Memelland 0 

jähriges Jubiläum eines ostdeutschen Bauunternehmens, w: Memeler Dampfboot, nr 11 - November 1978, s. 165; Matthias 

Diefenbach, Michał Maćkowiak, Zwangsarbeit und Autobahn zwischen Frankfurt (Oder) und Poznań 1940–1945. Die 

nationalsozialistischen Arbeitslager entlang der Reichsautobahnbaustelle für Juden,  sowjetische Kriegsgefangene, 

Polizeihäftlinge und andere Zwangsarbeite, Frankfurt (Oder) – Poznań 2017, s. 82; The United States Holocaust Memorial 

Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945, 2018, Vol.2 part A, s. 909. 
42 Kurt Dietrich, op. cit., s. 51. 
43 Informacja Stanisława Blonkowskiego, byłego leśniczego w leśniczówce Bukownica w Jerzwałdzie.  
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drewna, o czym przypominają widoczne, zanurzone bale pozostawione przy brzegu jez. 

Twaruczek, koło leśniczówki Bukownica.  

Powojenna fotografie flisaków jerzwałdzkich na kanale, na zdjęciu po lewej stronie widoczny most 

drogowy44. 

Ponadto Kanał Jerzwałdzki służył rybakom do okresowego napełniania wodą 

położonego niżej stawu Karpie. Hodowano w nim od dawna karpie, stąd jego 

niemiecka nazwa Karpfen Teich (Karpiarnia).  

           Szczęśliwie nie doszło do wykorzystania militarnego i realizacji zamierzeń 

budowniczych Kanału Jerzwałdzkiego w styczniu 1945 r., w czasie ofensywy wojsk 

sowieckich w Prusach Wschodnich. Może dlatego, iż okolice kanału penetrowane były 

przez grupę skoczków radzieckich działających w tutejszych lasach latem 1944 r.?45  

Ofensywa Armii Czerwonej z Iławy przez Zalewo w kierunku Elbląga, aby odciąć 

Prusy Wschodnie,  skierowana została drogami na wschód od Jezioraka. Dlatego też 

Jerzwałd zajęty został przez Armię Czerwoną dopiero  rankiem 23 stycznia 1945 r. 

(Zalewo położone 9 km na północ już 22 stycznia późnym popołudniem) po przeprawie 

po zamarzniętej tafli jeziora, a nie z drogi biegnącej z Iławy czy Susza po zachodniej 

stronie Jezioraka46. Należy też wspomnieć, iż w trakcie penetracji archeologicznych 

nad kanałem odkryto ślady stanowiska artyleryjskiego z czasów II wojny światowej47. 

Znajdowało się ono na wydłużonym pagórku nad jez. Zdrińskim, wznoszącym się 

 
44 Janusz Sokołowski, Kanał…, s.12-13. 
45 Kazimierz Lech Skrodzki przy współudziale Wandy Cydzik i Janusza Sokołowskiego, Dzieje…, s. 243-244. 
46 Tomasz Gliniecki, Walki Armii Czerwonej w delcie Wisły. Styczeń-maj 1945, Gdynia-Sztutowo 2019, s. 24. Kurt 

Dietrich, op. cit., s. 88 podaje, że  do Jerzwałdu wkroczyły rosyjskie czołgi przez zamarznięte Jez. Płaskie od strony 

Siemian bardzo wcześnie rano 23 stycznia. Zdecydowano uniknąć przejazdu przez most na kanale. 
47 Zbigniew Kobyliński i inni, Falsyfikacja domniemanych pradziejowych  i średniowiecznych grodzisk  w powiecie 

iławskim i ostródzkim, w: Grodziska Warmii i Mazur 2. Nowe badania i interpretacje, pod red. Zbigniewa Kobylińskiego, 

Warszawa 2016, s. 266. 
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ponad 14 m powyżej poziomu wody. Od mieszkańców Jerzwałdu można było usłyszeć 

opowieść o niewielkim niemieckim oddziale, który po zajęciu tych terenów przez 

Sowietów pozostał w tutejszych lasach. Został on jednak szybko zlikwidowany. 

Sowieci - zorientowawszy się, że groble stanowić mogą fragment większego systemu 

umocnień oraz aby wyeliminować zagrożenie w przypadku puszczenia lodów (zima 

1944/1945 była bardzo sroga) i potencjalnych działań członków „Werwolfu” - zasypali 

zastawki i wzmocnili groble przy kanale i stawie Karpie. W okresie „stanu wojennego" 

w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, wojsko polskie również interesowało się 

tym obiektem inżynieryjnym. Prawdopodobnie obawiano się akcji dywersyjnej i 

spowodowania paniki w trudnym dla reżimu okresie.  

Turystyka nadkanałowa 

           Kanałem Jerzwałdzkim można obecnie przepłynąć kajakiem. Pierwsza 

przeszkoda pojawia się już przy moście. Jest nią gródź, która po naciśnięciu chowa się 

pod wodą. Dalej co rusz przeszkodą są drzewa powalone przez wiatr lub bobry. Po 

przebyciu pieszo około 1 km odcinka do stawu Karpie można po uzyskaniu zgody na 

spływ w rezerwacie „Jeziora Gaudy” dopłynąć przy wysokim stanie wody na rzece 

Liwie do Nogatu.    

Na lewo: podłużny wał pruski. W dali widoczne jez. Zdrińskie. Na prawo: jez. Twaruczek. Fot. autora. 

       Warta polecenia jest piesza wędrówka wzdłuż brzegów kanału i jeziorek 

rozpoczynająca się przy leśniczówce Bukownica w Jerzwałdzie. Na grobli kończącej 

kanał, po której prowadzi leśna droga, znajduje się tablica informacyjna o 

roztaczającym się niżej rezerwacie przyrody „Jezioro Gaudy” mającym na celu ochronę 

miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego oraz zespołów roślinności torfowiskowej. W 

drodze powrotnej drogą leśną warto wtedy odszukać i zobaczyć pruskie wały podłużne 

i suchą fosę. W przypadku udrożnienia tego kanału byłaby to niezwykła atrakcja 

turystyczna na zakończenie żeglugi po tym szlaku wodnym. 
 


