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PORT W KRÓLEWCU
– JEGO FUNKCJE I ZAPLECZE
W XVI-XVIII WIEKU
Rozwój Królewca w znacznym stopniu zaleŜał od jego połoŜenia geograficznego, a było ono szczególnie korzystne. Przecinały się tu bowiem dwa waŜne szlaki
komunikacyjne – jeden łączący Sambię z Natangią oraz szlak wzdłuŜ Pregoły na Litwę. Na podkreślenie zasługuje niewielka odległość miasta od otwartego morza
(około 40 km) i stosunkowo łatwy dostęp przez Pregołę i Zalew Wiślany do Bałtyku. Drogi na zapleczu były takŜe dogodne. Pregołą, która była Ŝeglowna aŜ po Wystruć, docierano w głąb Litwy, co przy stanie ówczesnych dróg lądowych miało
ogromne znaczenie. To korzystne połoŜenie decydowało o rozwoju Królewca jako
ośrodka handlowego, którą to funkcję miasto pełniło juŜ od czasu swej lokacji1.
Obsługę wymiany między zapleczem a przedpolem przejął port. W Królewcu
kaŜde z miast miało swój port – miejsce załadunku i wyładunku statków, zwane
w źródłach Lastadią. Lastadia Starego Miasta początkowo znajdowała się na wyspie
Knipawie. Po lokacji miasta Knipawy port Starego Miasta przeniesiono na prawy
brzeg Hundegattu. Według F. Gausego port ten juŜ w czasach krzyŜackich wyposaŜony był w drewniane nabrzeŜe, trzy wagi, Ŝuraw, słuŜący nie tylko do załadunku
i wyładunku statków, lecz takŜe do osadzania masztów okrętowych, oraz zespół wielopiętrowych spichlerzy i magazynów. Drugi rejon spichlerzy i magazynów Starego
Miasta, głównie dla towarów z zaplecza, powstał później w rejonie Rynku Lipowego2. Port miasta Knipawy znajdował się na lewym brzegu Starej Pregoły, po obu
stronach mostu Zielonego. Miał on równieŜ drewniane nabrzeŜe wyposaŜone
w dźwigi i wagi, zespół spichlerzy, magazyny: popielny, dziegciowy i wapienny,
a takŜe składowisko drewna3. Trzeci człon Królewca – Lipnik nie dysponował odrębnym portem morskim.
———————
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Zob.: Z. Guldon, J. Wijaczka, Związki handlowe ziem litewskich i białoruskich z Królewcem
w świetle rejestrów celnych komory grodzieńskiej z lat 1600-1605, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1993, nr 1, s. 24-24.
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F. Gause, Geschichte der Stadt Königsberg, Bd. I, Köln-Graz 1965, s. 48.
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TamŜe, s. 49.
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