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Są cennymi zabytkami techniki, niezależnie od tego, czy władze
konserwatorskie racząje wpisać do rejestru, czy nie

Jak gdańszozanie
nabrzeża budowali

Gdańsk iesl miastem porlowym od zarania swej hislorii, Gdy w roku 997 odwiedził ie święty Woiciech, przybył tu łodzią,
którą mu dał Bolesław Chtobry, wraz ze zbrojną załogą trzydziestu woiów. 0dplawił mszę i ochrzcił ,,mnogie rzesze
ludzi", a potem wyruszył do kraiu pogańskich Prusów. Ze słów ,,żegnany od wszystkich wsiada na okręt i morze go unosl
sprzed ich oczu, klóre go iuż nigdy nie zobaczą" wynika, że ł6dź była zdalna do morskiej żeglugi.

Już wtedy ltrusiała istnieć zorganizowa- Miat;, postać porllost<iw z płaskich dranic, kość worly, wynosząca do 3,4 rri, urrrożli_
na przystań z nabrzeżerrr i palzuni do cu- oparlych na dwócłr rzędach grubych stu- wiała przy,jrrtowanie największych ówcze-
rtlowania. pów. Pale cutttownicze o średnicy do 30 crrr snych stalków,

Konstrukcja była prosta icelowa 'J§:j;T*:';j;;ffil:l""tT,T,; - 1;f;':,'rii:};.r;';"""§;ffii.1,:
Kolejną wiadortlclść o porcie i opłatacłr Widać bykt na ńch wyżłobienia od grubl,ch i wyulordowaniettr części ntieszkańców,

portowyclrzapisanow l148 r.Ztegocl,asu currr. Brzegi ;rkwenów utrtacnianil skrzy- zaharllowało rozwój, alę trriasto wkrótcc
poclrodzą or_lkryte przcz ar-
cheologów pozostałości na-
br l:ą, zwi ązturych kolrstruk-
cyinie z utrroclńerriarrń grodu
w zakolu Motławy, Kon-
strukcja bl,ła prosta i celowa.
Dębowe legary krat1, nośnej
kładziouo na warstwie glily
i torfu, Zsunięciu do wod1,
przeciwrJzialal;, zakotwiouc
w wale obronrtlrtt dręwniine
hlki. Dtldatkow;,rtt ul ttocuie-
nieltt byĘ pale cutrrownicze.
Większe jednostki stawały
przy wysuniętych w głąb
akwenu porrrostach. W XIII

odżyło, odżył także polt.
Wytyczone w XIV w. głów-
ne ulice Prawego (Gtówne-
go) Miasta prowadziły do
Motlawy i b1,|y zarr*nięte
braltrartri wodnyrrń. Przerl
bratttarłń powstawały drew-
łianc pottrosry, przeładunko-
rve, klóre w ruiarę polrzeby
przedłużauo. W 1400 r. roz-
rtiżtliano DIugic Nabrzcżc
(wówczas przy Spichlerzach)
i Małe Nabrzęzc od Bralny
Kogi (u wylotu Długicgo
Targu) do Cblebnickiej -
późnicj przcdfużone do Zura-

wieku port się powiększył, a łączna dtu- niarrri wypełrrionyrrri gliną i karrrieniarrń. wia. Pod koniec tego okresu łączna dłu-
gość nabrzezy wzrosła do kilkuset trrefrów. Nąbrzęża rlliały do 6 ttl szerokości. Głębo- gość nabrzezy rrrogła przekroczyć l kltt.

NabrzeŻa Pt,zyl yo1, grotloł+,ytn y, XILXIII lł,.
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W końcu XUll w. długośó
nabrzeży ponad 3 km

W drugiru polskilrr okresie
(w latach l4_54 l793) po-
wierzchnia akwenćlw portu,
wynosząca w XIII wieku nie
więcej niz 5 hektarów, a w cza-
sach krzyżackich 15 ha (Stara
Mcrl lawr ). tlzięki przekopaniu
Nowej Motławy w roku l57ó
i pogłębieniu jej w 1_598 wzro-
sła do 23 ha. Długość nabrze-

,ry w ty1II sarrDlrr okresie złwięk-

szyła się od początkowych
paruset trretrów, poprze7, 1,4 krn
w XV w. (bez Młodego Mia-
sta w rejonie dzisiejszej Stocz-
ni Gdańskiej) dcl ponad 3 krrr

w końcu XVII w. Dla porów-
nania: łączna długość nabrz,eż,y

portowych wiclkicgo I-ondy-
nu.ieszcze w XVIII w. wyno-
siła t.vlko 460 nr. Charakler roboczy i za-
razerlI reprezentacyjny rrriało powstałe
z połączonych pollrostów nabrzeże Głów-
nego Miasta. na które przeniesiono z wy-
spy Spichrzów nazwę Długiego Nabrzeża
(pons long,tts, l,artge Briicke). Dodajrrr1,,

że wprowadzona w l945 r. nazwa: Długie
,,P obrz,e,żs" jest lrlerytorycznie bez sensu,

bo pobrzeze ozl7acza krainę, a nie nabrze-
że portowe. Przy Targu Rybnyrrr powstało
Nabrzeże (dziś ,,Pobrzeże") Rybackie. Po-
lrrosty z grubych desek clpierałl,się na gę-

sto wbitych palach powiązanych podwój-
rryrrri łatarlf. W nicktórych rrfejscach, jak
np, przed ll}agazynelrl drobnicy, zwanyllt
Pakownią (przy dzisiejszyrll hofelu Novo-
tel; powstal;, nabrzeża dwustopnitlwe. prze-

zruaczone do obsługi nizszl,ch i wyższych
icdnostek. Do wynoszenia to-

warów ze statków wiślanych
stosowano pochyłe kładki.
M.in. po takiej kładcc wycia-
gano ciężkie beczki na dwu-
stopniowc nabrzeże Dworu
Popielnego (na, południu Wy-
spy Spichrzów za ul. 'l'o-

ruńską). W rlriejscach budowy
i reirronfu statków, na I-asta-

dii, Brabanku (ul. Slara
Stocznia) itp. wielkie pochyl-
nie służ1 11 do wlciąguuia na

brzeg lub wodowania slalk(lw.

W XlX w. - nabneża typu
Moniela

Ntlwc rozwiązania przy-
niósł dopicrtl XIX wiek. Od
l895 r. zac7,ęto wyrrrieniać lra-
dyc1,|nc drewniane konslruk-

cje na nabrzeża §pu Moniera: ,,Podbudo-
wę tworzy gruba, na 12 do 1 3 crt1 głębokie
na 6,ż5 i rrrocno zakotwiona ścianka
szczelna, sięgająca do około 30 cru pod
średnirrl stanerrr wody; nad nią znajduje
się nadbutlowa z płyt zelbetowych lub
gruhcgo na pół ce3I5 llturu l pionow1,1lli

s(alowylrri dźwigararni z nałożonych na

ścianki półteowników albo wbitych przed
ścianką dwuteowników. Przed tak utwrl-
rzonylu nabrzezertt utttieszcza się ściankę
odbojową z okrągłych pali długości 11 do

l2,5 rn i grubości 40 cru z grubą na 28 do

30 clrr okładziną z drewna na knagach
(wspornikach kątowyclt). Koszt tego ro-

dzaju nabrzeży, które się jak doląd cał-

kierrr dobrze sprawdzają i pociągają Ę,lko
bardzo niewielkie koszl1, eksploatacl,jne,

wynosi śrcdnio około 300 nta=

rek na rrretr bieżący; wybudo-
wano już \^/ ten sposób około
l600 rrr." T;k pisano w 1908 r.

Drewnianych nabrzeży stare-

go typu bl,ło jeszcze 1800 rn.

Łączna długość wszystkich na-

brzelry nad Starą i Nową Mo-
tławą i kanałelll Na Stępce
wynosiła prawie 3,5 krrrl Więk-
szośc z nicb przclrwała woj-
nę; dopiero później uległy de-

waslaeji. ( idańskie nabrzeża
są cennyrri zabylkalrri teclrni-
ki, niezależnic od tego czy
władze konserwatorskie raczą

.ie wpisać dtl rejeslru czy nie.

Dawne konstrukcie maią
wielką wartość historyczną

()sobncl naleĄ orltówić roz-
wój nabrzeży w Nowyrrr Por-

cie, którego irrrponu.jącynl zaczątkielrt był
przekopan1, w l. 1674 75 długi na 600 lu
Nowy Tor Wodn1,. Inliastrukrurę rozbu-
dowywano od zajęcia terenu przez Pru-
sy w I rozbiorze. W 1819 r. zaczęto budo-
wę dzisiejszcgo basenu Władysława IV.
W 1899 r. przekształcono go w Strefę Wol-
nocłową. Kolejnylrr osiągnięciellr technicz-

nyrrr było poszerzenie i pogłębienie Łachy
Bosruańskiej, zwanej tikże Łachą Szkut.
Otwarty ż7 naja 1904 r. kanał, nazwany
Portellr Cesarskiur (dzisiejsz1, Kanał Ka-
szubski) tliał' 2,ż kllr długości, 140 230 ttt

szerokości i 7,5 rrr głębokości. Nabrzeza
oparte na grub;,clr ściankach szczclnych
wybrukowano kalnienialti. Zalożono !6
ścianek odbojowvch i dwa rzędy rlalb do

currrowania. Konstrukcja nabrzcźy była
coraz nowocześniejsza, Mo-
dernizowano takźe nahrzcża
w sukcesywnie rozbudowy-
wanyl}} porcie zewnętrznylll.
W okrcsie rrriędzywojennynt
wprrlwadzano coruz wigcej na-

brzeż,.l,z betonowych płyl lub
bclek.

DziŚ slarr większoŚci na-

hrzcżl jesl zł1. ale zuczqto je

SySlelllat},cZnic relllontowaĆ.
Szkoda tl lku. Że wszqdzie za-

stępuje się je betoneltt i usu-

wa slarc dalb1,. Powinno się
choć w niektórych lrriejscach
(np. prz1, Wlspic Spichrzów)
zoslawiać w),rer}x)nfowane lub
odtworzone odcinki dawnych
konstrukcji, które rrrają wielką
wartość historyczną.

An-DRZEJ Jłrr,szłJrts

Nabrzeża przed Zurowietn v, 1617 r. (po prou,ej - du,ttstoprtiowe)

'[rz,- rodza.je nabrzezv pr:l, spichler:ach (od Novej Motlawy)
no ztljęcitt : l9-]5 r.
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