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Tuż za Bramą Nizinną znajduje się Bastion Żubr, pierwszy z bastionów w południowo
wschodnim ciągu nowożytnych fortyfikacji miasta. Bastiony powstałe w XVII wieku są zbu
dowane według szkoły holenderskiej i noszą w większości nazwy zwierząt. Do dziś z tego 
założenia ocalało pięć bastionów: Żubr, Wilk, Wyskok, Miś i Królik. W miejscu, gdzie ciąg 
bastionów przerwano, by wprowadzić do miasta wody Motławy, w kurtynie między bastionami 
Żubr i Wilk, powstała Kamienna Śluza. Jest to absolutnie unikatowy zabytek XVIIwiecznej 
hydrotechnicznej sztuki inżynierskiej. W skład całego obiektu wchodzą: śluza, kamienne gro
dzie, lunety, czyli umocnienia ziemne przed śluzą i młyn przy śluzie, a właściwie jego pozo
stałości. Zabawną ciekawostką jest nazwa wieżyczek, które znajdują się na końcach grodzi. 
Z racji swojej nieprzystępności zwane były „dziewicami”. Urządzenie pozwalało zatrzymać 
wody Motławy i skierować je do fos otaczających bastiony, zapobiegało cofaniu się wody mor
skiej na rolnicze tereny Żuław i pozwalało zalać Żuławy w razie oblężenia Gdańska. Kamienna 
Śluza pełniła więc funkcje obronne i regulacyjne, w tym przeciwpowodziowe. Do dziś jest 
elementem ochrony przeciwpowodziowej Gdańska.
Za Kamienną Śluzą rozpoczyna się Dolne Miasto. Dolne Miasto powstało od podstaw na pod
mokłym obszarze włączonym w obręb nowych fortyfikacji. Dlatego początkowo powstającą 
tu zabudowę określano Nowym Miastem. Z czasem jednak z uwagi na niskie, depresyjne po
łożenie zastąpiono je nazwą Niskie Miasto, by ostatecznie ugruntowało się określenie Dolne 
Miasto. Tutaj znajdowały się kolejne bastiony ciągu południowowschodniego. Niestety, dużą 
część z nich, położonych najdalej na wschód, rozebrano całkowicie.
Dolne Miasto od kolejnej odwiedzanej w czasie wędrówki dzielnicy Gdańska, czyli Olszynki, 
oddzielone jest Opływem Motławy. Olszynka stała się częścią Gdańska w 1933 roku. Jej na
zwa, nawiązująca do gatunku drzewa, oddaje dawny charakter tych połaci, które były kiedyś 
porośnięte lasami. Chlubą tej dzielnicy mógłby być po pełnej rewitalizacji Dwór Olszyński 
z 1802 roku, przykład podmiejskiego dworu. Zespół dworski to przede wszystkim budynek 
samego dworu, gdyż część pozostałych obiektów, popadających w ruinę, rozebrano. Dawna 
wozownia została odrestaurowana i służy do celów sakralnych, bowiem cały zespół obecnie 
jest użytkowany przez Kościół Zielonoświątkowców.
Na terenie Olszynki następuje spotkanie z samą Motławą, a tuż za nią – z kolejną dzielnicą 
Gdańska, ze wschodnim skrajem Oruni. Tutaj duża część wycieczki szlakiem prowadzić będzie 

jedną długą ulicą Przybrzeżną (4,5 km), przechodzącą później w drogę. Nazwa ulicy to sprawka 
Motławy – ulica cały czas towarzyszy rzece. Przybrzeżna jest specyficzną ulicą, gdyż w jej 
początkowej partii zachowały się stare podmiejskie domki, jakich niegdyś było pełno na przed
mieściach Gdańska. Wśród całego szeregu budynków uznanych za zabytkowe i wpisanych do 
gminnego rejestru warto wskazać te opatrzone numerami 12, 15 i 22.
Ulica Przybrzeżna mniej więcej w połowie przecięta jest linią kolejową, prowadzącą obecnie 
do Rafinerii i Portu Północnego, a zbudowaną w 1970 roku. Jednakże wykorzystuje ona bie
gnącą tędy niegdyś (od 1905 roku) linię kolejową od stacji Gdańsk Południe do Siennej Grobli. 
Most kolejowy nad Motławą zbudowany jest z kratowej konstrukcji nitowanej i jedna jego 
część (lewa) pochodzi też z tych czasów.
Za torami i mostem kolejowym na Motławie, gdy kończy się zwarta zabudowa uliczna, można 
w pełni zobaczyć, jak wygląda w istocie obszar, którym prowadzi szlak. To płaskie, poprzecina
ne rowami i kanałami, przede wszystkim rolnicze, Żuławy, dokładnie ich część zachodnia po
łożona na lewym brzegu Wisły, czyli Żuławy Gdańskie. Tutaj są one niewielką depresją. Przed 
zalaniem chronią je wspomniane kanały wraz z systemem przepompowni. Jedna z nich – stacja 
pomp numer 21 – znajduje się w okolicy torów. Niegdyś rolę tę spełniały wiatraki czerpakowe, 
rozsiane licznie na całym terenie Żuław.
Ten odcinek wędrówki, nad rzeką Motławą, wśród pól i łąk, jest dość sielski, a jakże odmienny 
od początkowego. Domostw praktycznie nie ma, może czasem coś mignie po drugiej stronie 
rzeki. Trzeba jednak wspomnieć o obiekcie znajdującym się u południowych rubieży miasta, 
który ten sielski krajobraz zakłóca, jednocześnie będąc przejawem rozwoju i nowoczesności. 
Mowa o wyróżniającym się czerwonymi akcentami moście wantowym nad Motławą w ciągu 
obwodnicy południowej Gdańska, o długości 292 m (przęsło nad rzeką ma 135 m), zbudowa
nym w 2012 roku.
Jako pewną rekompensatę można tu odnaleźć mocny akcent przyrodniczy, a konkretnie wodny 
– spotkanie dwóch dopływów Motławy: Raduni i Czarnej Łachy. To niezwykłe miejsce, wy
jątkowo urokliwe, gdzie łączą się trzy rzeki, bywa nazywane czterorzeczem, gdyż Motława, 
Radunia i Czarna Łacha rozchodzą się w cztery strony. W ten sposób kończy się terytorium 
miasta Gdańska i koniec gdańskiego etapu wędrówki szlakiem Motławskim. Dalej to już Krę
piec, podgdańska wieś.
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Chcąc przebyć jednorazowo w całości odcinek gdański szlaku Motławskiego, czyli od budynku Urzędu Marszał-
kowskiego po granice miasta przed Krępcem (około 7 km), należy odbyć dłuższą wycieczkę i zakończyć ją po 
ponad 10-kilometrowej wędrówce dopiero w Mokrym Dworze. Zarówno w rejon Urzędu, jak i do Mokrego Dworu 
dojazd komunikacją publiczną jest stosunkowo łatwy. Do Urzędu można dostać się z przystanku SKM Gdańsk 
Śródmieście (400 m), bezpośrednio w jego sąsiedztwie jest przystanek autobusowy komunikacji miejskiej (linie 
123 i 131). Do Mokrego Dworu kursują z Gdańska (i z powrotem) autobusy komunikacji publicznej (gminnej) 
obsługiwane przez firmę Albatros. Czas jazdy wynosi około 40 minut.

Są też pewne możliwości podziału całej gdańskiej trasy na krótsze odcinki lub odbycie wyłącznie spacerów w stre-
fie miejskiej. Wycieczkę można skończyć przy Dworze Olszyńskim i powrócić autobusem linii nr 123 lub 131. 
W przypadku dojścia ulicą Przybrzeżną do torów kolejowych można tu pożegnać się ze szlakiem i ulicą Wschodnią 
(w prawo) dojść do pętli linii 123 przy ulicy Równej (1,1 km).

Szlak Motławski na odcinku gdańskim jest dobrze oznakowany i wyposażony w znaki informacyjne w postaci dro-
gowskazów i tablic. Przed budynkiem Urzędów w pobliżu Baszty Białej ustawiona jest duża tablica informacyj-
no-krajoznawcza pozwalająca zorientować się w przebiegu początkowego fragmentu szlaku i w jego atrakcjach.

Na początku wędrówki szlakiem koniecznie trzeba wstąpić do gmachu dawnego Gimnazjum Polskiego (obec-
nie Urząd Marszałkowski) i tu obejrzeć wspomniany fresk „Niebo Polskie”. Możliwe to jest w godzinach pracy 
Urzędu. By dostać się do sali z freskiem, należy poprosić o jej otwarcie kogoś z obsługi ochroniarskiej budynku.

W czasie budowy obiektów znajdujących się naprzeciwko obu Urzędów (Marszałkowskiego i Wojewódzkiego) 
– wiaduktu Biskupia Górka i piętrowego parkingu – odsłonięto i wyeksponowano dwie pozostałości średniowiecz-
nych i nowożytnych fortyfikacji gdańskich. Warto zboczyć nieco ze szlaku i podejść, by pod wiaduktem obejrzeć 
relikty XVII-wiecznego Bastionu Wiebego (Wijbego), a koło parkingu, bliżej ulicy Augustyńskiego, fundamenty 
Baszty Nowej z XV wieku.

Więcej informacji o szlaku na stronie www.pomorskieszlakipttk.pl.
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Motława to dość szczególna rzeka. Jest jedną z większych rzek Pomorza Gdańskiego, 
znajdującą się w dorzeczu Wisły, ale wyróżniającą się tym, że jest ostatnim jej dopływem.  
Co prawda, miejscem ujścia Motławy nie jest, jak niegdyś, główny bieg Wisły, ale jej boczne 
ramię zwane Martwą Wisłą. Osobliwa nazwa rzeki pochodzi najprawdopodobniej z języka pru
skiego. Motława sławę zyskała jednak dzięki temu, że jest rzeką, którą wiąże się z Gdańskiem, 
choć z prawie 70kilometrowego biegu tylko, a może aż 8 km jest na terenie tego miasta. 
Z pewnością dlatego, że w jego dziejach odegrała niezwykle ważną rolę. Dzięki niej Gdańsk się 
rozwijał i budował swoją zamożność, a to przede wszystkim za sprawą portu, który nad Motła
wą się znajdował. Dzięki Motławie miasto zapewniało sobie skuteczną obronę. Wody Motławy 
zasilały fosy nowożytnych umocnień, osłaniających Gdańsk od południa i wschodu.
Rzeka ma swoją trasę pieszą, którą jest czerwony szlak Motławski, prowadzący przez cały 
obszar Żuław Gdańskich. Wtóruje on Motławie na dużej części swej trasy. Towarzyszy także 
końcowemu odcinkowi rzeki, na terenie Gdańska. Tu, gdzie nurt rzeki jest bardzo powolny, 
wręcz leniwy (spadek w dolnym biegu wynosi ledwie 0,1‰) i rozlewa się we wspomniane 
dawne fosy umocnień nowożytnych miasta, nazwane przez to Opływem Motławy. Z całej po
nad 40kilometrowej trasy aż 6 km przebiega na terenie Gdańska. Ten właśnie gdański frag
ment szlaku obejmuje propozycja wycieczki zawarta w niniejszej publikacji.
Wędrówka prowadzi przez trzy dzielnice Gdańska. Najpierw jest to Śródmieście, a ściślej jego 
dwie mniej znane południowe połacie: Stare Przedmieście i Dolne Miasto, bogate w obiekty 
o charakterze militarnym i hydrotechniczne, a potem Olszynka i wschodnie rubieże Oruni, 
wchodzącej w skład dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce.
Wycieczkę najlepiej rozpocząć przy południowym krańcu połączonych budynków Urzę
du Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa 
Pomorskiego, gdzie znajdują się tablica informacyjna i znak początkowy szlaku Motławskiego. 
W sąsiedztwie można natknąć się na gmach dawnych koszar z 1910 roku, obecnie Urzędu 
Marszałkowskiego. W latach 1922–1939 funkcjonowało tu Gimnazjum Polskie w Gdańsku, 
a po II wojnie światowej budynek służył wielu szkołom technicznym i zawodowym. Urząd 
Marszałkowski wyremontował budynek i sfinansował odtworzenie monumentalnego fresku 
„Niebo Polskie”, zdobiącego sufit auli szkoły i zniszczonego w czasie II wojny światowej 
przez Niemców. Malowidło jest obecnie udostępnione do oglądania. Autorami przedwojennego 
fresku byli Bolesław Cybis i Jan Zamoyski.
Jednym z zachowanych elementów średniowiecznych murów chroniących miasto od strony 
Starego Przedmieścia jest Baszta Biała. Znajduje się ona zaraz na początku wędrówki, w są
siedztwie wspomnianych wcześniej gmachów. Biała, bo rzeczywiście jej ceglany korpus nakry
ty czerwonym stożkowym dachem jest otynkowany i pobielony. W XVII wieku, po wybudowa
niu fortyfikacji nowożytnych, baszta stała się magazynem prochu. Obecnie jest siedzibą Klubu 
Wysokogórskiego „Trójmiasto”.
Za Basztą Białą znajduje się plac Wałowy, a przy nim dwa warte uwagi obiekty. Charaktery
styczne XIXwieczne budynki z żółtej cegły były niegdyś częścią zespołu koszar Wiebego. 
W dawnym Gdańsku, będącym twierdzą, wojsko stanowiło pokaźną część ludności. Na terenie 

miasta takie budynki znajdowały się w wielu miejscach. Plac Wałowy też był niegdyś związany 
z wojskiem – to dawny plac musztry żołnierzy pruskich. Natomiast po zachodniej stronie placu 
można zobaczyć powstałą w latach 16431645 Małą Zbrojownię, zwaną też Nową Zbrojownią, 
niekiedy też Małym (Nowym) Arsenałem. To dzieło Jerzego Strakowskiego, wybitnego forty
fikatora miasta Gdańska i architekta, a jego nazwisko warto zapamiętać, bo jeszcze się ono na 
trasie wycieczki pojawi.
Na wschodniej ścianie arsenału umieszczone jest wspaniałe przedstawienie wielkiego her
bu miasta Gdańska (czyli z lwami i wstęgami) w postaci ozdobnego kartusza z datą 1645. 
Na szlaku Motławskim, ale już poza Gdańskiem i tą wycieczką, będzie jeszcze kilka okazji, by 
herb Gdańska z dawnych czasów oglądać. Mała Zbrojownia była zapasowym (obok Wielkiej 
Zbrojowni) magazynem dział ciężkich, a obecnie mieści Wydział Rzeźby i Intermediów Aka
demii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Po części potwierdzają to widoczne na dziedzińcu liczne 
posagi i inne formy przestrzenne.
Obiekt ten był uzupełnieniem południowozachodniego ciągu nowożytnych umocnień 
Gdańska. Budowę nowożytnych umocnień, początkowo bastejowych, potem bastionowych, 
rozpoczęto w Gdańsku w XVI wieku i kontynuowano w XVII. Zachowany fragment nowożyt
nych bastionowych fortyfikacji miejskich należy do nielicznych tego typu obiektów w Polsce. 
Bastiony to dziś zagospodarowane miejsce do rekreacji z siecią ścieżek, których część wyko
rzystuje szlak Motławski do swojej trasy.
Pierwszym napotkanym na wycieczce nowożytnym dziełem fortyfikacyjnym jest zbudowany 
według szkoły nowowłoskiej Bastion św. Getrudy. Zamyka on ciąg umocnień chroniący miasto 
do zachodu, od strony wysoczyzny. Swą nazwę zawdzięcza położonemu nieopodal szpitalowi 
św. Gertrudy, zniszczonemu w 1945 roku w wyniku działań wojennych. Warto zwrócić uwagę 
na ceglaną willę, która znajduje się przy bastionie. Niegdyś była to siedziba wałmistrza, spra
wującego pieczę nad tym odcinkiem obwałowań miejskich.
Bastion św. Gertrudy od rozciągającego się w kierunku wschodnim dalszego ciągu umocnień 
nowożytnych oddziela Brama Nizinna. Pozwalała ona dostać się do miasta od południa, od 
strony Żuław, czyli nizin, stąd nazwa. Odnowiona niedawno (w latach 2015–2016) pozwala 
docenić kunszt twórcy, Jana Strakowskiego, ojca poznanego wcześniej Jerzego. Jest to jedna 
z gdańskich renesansowych perełek, najcenniejszy obiekt na trasie wycieczki. Cieszy oko pięk
ną, choć powściągliwą formą w duchu surowej architektury militarnej i kamiennym detalem.
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