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Zapraszamy na spacer po Opływie Motławy

Bastlony nad fosą
kolo póltora
kiiometra od
centIum
Gdańska,
znajduje się
przepiękny
szlak spacero-

wy. Nadaje się też do tury-
styki kajakowej. To bastiony
i fosa na pograniczu dzielnic
Do]ne Miasto i Olsąmka.

Oficjalnie teren ten blłva
naz}Tvany Oplywem Motla-
vW Fortyfikacje ziemno-
-murowane, stawialy
w przeszlości Gdańsk w rzę-
dzie najbardziej umocnio-
nych miast. Pozostalości
tych budowli podziwiać
można m.in. na Dolnym
Mieście,

To jest wlaśnie Opływ
Motlawy Na mapie Gdańska
wyróżnia się jako ,,ząbkowa-
ny" fragment okręgu.

Idąc od Fontanny Neptu-
na na Dlugim Targu, w kie-
runku na poludnie, warto
najpierw dojść w rejon pla-
cu Wałowego. Ttasa prze-

marszu prowadzi ulicami
Ławniczą, Slodownikórł Za-
bi Kruk. Przy tej ulicy warto
zwrócić uwagę na kościól
pw św Piotra i Pawla. Mimo
że ponad pól wieku minęlo
po wojnie. jest on jedlnie
w części wykorzystywany

Następnie u]. Pod Zrębem
i Dolna Brama dochodzimy
do zabltku Brama Nizinna.
Już jesteśmy nad Oplywem
Motławy To fosa obronna, do
której wody dostarczala Mo-
tława - stąd nazwa. Dawniej,
taka fosa otaczała stary
Gdańsk dookola, między in-
nymi - na terenie dzisiej-
szych torów i dworca PKP
Gdańsk Glównlł

Nad pozostalym do dzi-
siaj fragmentem Oplywu za-
chowa]o się kilka bastionów
W najlepsąłn stanie są: św.
Gertrudy, Zubł WiIk, Wy-
skok, Miś. Królik.

Przy ul. Grodza Kamien-
na, znajduje się zabytkowa
śluza oraz wrota przeciwpo-
wodziowe, Ten obiekt ma

bardzo duże znaczenie dla
ochronv przeciwpowodzio-
wej Gdańska, Przez śIuzę
rzeka Motiawa wplyra do
centrum miasta. W prze-
szlości śluza mogla być wy-
korzvstyr;vana do obrony
przed nieprĄaciólmi ata-
kująrymi z poludnia. Gdyby
śIuzę zamknięto, zostalyby
zalane tereny na poludnie
od bronionego miasta, czyli
dzisiejsze osiedle Olszynka.
Na walach otaczająrych fo-
sę, posadzono glogi. Te kol-
czaste drzewa, też mialy sta-
nowić przeszkodę dla ob-
rych wojsk.

Od ślu4ł wzdluż Opllruru
Motiawy ścieżkami spacero-
w}.,rni docieramy do ul. Kie-
turakisa, a dalej - ul. Łąkową
obok dawnej Fabryki Kara-
binów do u]. Podwale Przed-
miejskie i uI. Szopy Potem
w prawo, wzdluż Motlawy do
Stągvur Mlecznych. Ul, Stą-
giewną wTacamy na Dlugi
Targ.

kazimierz Netka

Oplyw Motlawy, czyli przepiękny szlak spacerowy, Fot, Adam warźawa



karnienfial: uza

Zriajduje się nad Opi'pvem Mctlaw1. Jest jednym z najważniejsrych iil Góańsku urzą-
dzeń przeciwpowodziowych. Kiedyś istnial tu młyn wodny. Pozostaly po nim mury.

Na śluzie, po wschodnie,i iei stronią w wewnętrznej komorze, zaznaczono jak wysoko
sięgal poziom wody podczas największe.i powodzi w Gdańsku - w 1B29 roku.

Godne uwagi 5ą mocne wrota przeciwpowodziowe. Zamykają się one samoczyn-
nie, gdy woda cofa się Motlawą, Zabezpieczają one Olszynkę przed zalaniem, w ra-

zie naplywu wód morskich. Gdyby doszlo do uszkodzenia wrót, depresyjnym tere-
nom w Gdańsku grozi zalanie. taka sytuacja zaistniala póltora roku temu.WÓw-
czas jedne z wrót zostaly wyrwane i wstecznym prądem wody z Baltyku, zostaty
wyniesione na Oplyw Motlawy. Przyczyna - silny nurt wody wepchnąl pod wrota

samochód, wrzucony do
śluzy przez chuliga-

nów

Wzniesiono ją w 1626 roku. Znaiduje się między
fortyfikacjami ziemnymi bastionów św. Gertrudy

orazŻubr, Przez tę bramę prowadzi jedna z ważnie|-
szych tras z centrum Gdańsk na 0lszynkę. Wskutek

wstrząsów, spowodowanych przejazdami ciężkich aut,
zabytek bardzo ucierpial. Trzeba byto podeprzeć go

drewnianymi belkami.
Brama Nizinna od dziesięcioleci vv}korzystywana iest

przez artystów - plastyków

,,FabtykB rabinóŃ

'li CCgńsŁ| żnane a Zbrojou.lnia - nrzyTarcLl Węglov4lnn, trochę mnisj - Mata Zbroiow-
nia (pny placu Walowym). Na trasie proponowanej wędrówki jest jeden najmniej znany
obiekt, w którym powstawalo
uzbrojenie. To Fabryka Karabinów.
Znajduje się ona przy ul, Łąkowe,i.

warto wiedzieć, że Dolne Miasto -

gdzie znajdują się budynki dawnej
Fabryki Broni - bylo kiedyś dzielnicą
bardzo piękną, Ul. Łąkowa byla ale-
ją jarzębinową. Pozostato na niej

6iryviele tych drzewek,
Teraz Dolne Miasto jest bied-

ne. Wskutek podwyższa-
nia się poziomu wód,

bywa podtapiane.
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nego miasta }bt, wojciech Lendzion

na Wyspie Spi-
chrzów. Większa z tych wież, zwana Stągwią, powstala
w 'l 519 roku - gdy Magellan wyruszal w swą podróż do-
okola świata, Znacznie starsza jest Stą9iewka, zbudowana
w 1456 roku, Niedaleko, po prawej (pólnocnej) stronie ul.

Stągiewne.j, prowadzone są wykopaliska. Przez okno moż-
na oglądać pozostatości fundamentóW nieistniejących juŻ

spichlerzy, m.in. Różańca, Pod Czarnym Orlem, Jagnięcia.
Wkrótce będą odslaniane fundamenty następnych spichle-
rzy, Warto wiedzieć, że na Wyspie Spichrzów bylo - w cza-
<lrh rnzlzrłlilll hendlll rł Gdeń<lzll _ nnnad frzv<fa fłlłirhsach rozkwitu handlu w Gdańsku - ponad trzysta takich
magazynów, ll Wojnę śWiatową przetrwaly tylko dwa,

1. Fontanna Neptgna ]

2. Dolna Brama
3, luza,Kamieńna,], .:l
]4. Fabrllka Karabinów
5l ,Stągwie Mlęczne ,.

Na trasie spaceru niewiele jest przytulnych |adlodajni, w których można się po-

silić. Na Dlugim Targu warto zajrzeć do Domu Holenderskiego. Wszak budowni-
czowie z Niderlandów są twórcami wielu gdańskich zabytków a takźe urzą-
dzeń przeciwpowodziowych.

Jak dlugo tnrua spacer

Na przechadzkę proponowaną trasą trzeba przeznaczyć co naj-
mniej dwie godziny, Dystans wynosi ponad 4 kilometry. Trasę tę
można prze.jechać rowerem w ciągu pót godziny. Warto jednak

w kilku przynajmniej miejscach się zatrzymać, by popatrzeć na

zabytki i pejzaż Oplywu Motlawy. Spacer z wózkiem dziecięcym
pochlonie okolo czterech godzin,

}bt, AdamWarżawa


