
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGNIU WALK I KONFLIKTÓW 

FORTYFIKACJE POŁUDNIOWEGO GDAŃSKA 

 

Tym razem wyruszamy na południe od Głównego Miasta na Stare 

Przedmieście. Nazwą tą określa się tereny położone pomiędzy ul. Podwale 

Przedmiejskie, Kanałem Raduni, Bramą Nizinną a odcinkiem rzeki Motława, 

nazywanym Starą Motławą.  

Początkiem rozwoju Starego Przedmieścia był obszar dawnej gdańskiej 

stoczni powstałej w XIV w., która znajdowała się przy obecnej ulicy Lastadia. 

Budowano tam pierwsze w naszym mieście statki. Ciekawy jest sam rodowód słowa 

Lastadia. Tak nazywano położoną tam stocznię. W języku niemieckim oznaczało ono 

nazwę placu, na którym ładowano, wyładowywano i obciążano statki towarami. 

Polski odpowiednik łasztownia oznaczał z kolei miarę pojemności zboża. 

Podczas naszego spaceru poznamy historię budowy fortyfikacji otaczających 

Stare Przedmieście. Zaprezentujemy umocnienia i obiekty wojskowe mające 

ogromne znaczenie dla działań obronnych. Nieodłączną częścią tego systemu 

umocnień murowano- ziemnych były: wały, okopy, fosy (głębokie rowy- suche lub 

napełnione wodą). Fortyfikacje starano się wkomponowywać w środowisko naturalne 

(np. rzeki). Stanowiły trudną do pokonania przeszkodę. 

Pierwsze mury obronne Starego Przedmieścia z Basztą Białą i Basztą Pod 

Zrębem zbudowano już pierwszej połowie XV w. Dalsza rozbudowa gdańskich  

fortyfikacji postępowała w etapach zależnych od ówczesnych sporów politycznych.  

W XVI w. zaczął się konflikt pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów (czyli 

połączonymi państwami Polski i Litwy) a dzisiejszą Rosją, która nazywała się wtedy 

Wielkim Księstwem Moskiewskim. Do sporu przyłączyły się także Szwecja i Dania. 

Przyczyną konfliktu była próba uzyskania przez Rosjan dostępu do Bałtyku. Działania 

wojenne toczyły się również na morzu. Zaangażowanie Rzeczpospolitej przeciwko 

Szwecji i Rosji wpłynęło na wzrost poczucia zagrożenia w Gdańsku. Najbardziej 

narażone na ataki były dzielnice- Dolne Miasto i Stare Przedmieście, dotychczas 

słabo umocnione. Wzniesiono więc kolejny odcinek fortyfikacji. Powstały murowano- 

ziemne bastiony: św. Gertrudy wraz z bramą przejazdową i Bastion Wijbego. Wybuch 

wojny trzydziestoletniej w XVII w. wpłynął na kolejny etap tworzenia gdańskich 

fortyfikacji. Wybudowano wtedy Śluzę Kamienną, przesuwając przy okazji koryto 



rzeki Motławy, a wjazd do miasta od strony południowej miała zapewnić nowo 

wybudowana Brama Nizinna. 

W XVI i XVII w. przystąpiono do największej w dziejach miasta rozbudowy 

kompleksów obronnych.  

 Zastosowano najnowocześniejszy wówczas system holenderski. Polegał na 

połączeniu ziemnych bastionów z systemem wodnych fos. W efekcie wokół Gdańska 

zbudowano tzw. system bastionowy. Jego nazwa wywodzi się od słowa bastion, 

budowli obronnej, zazwyczaj o kształcie pięciokąta. Koncept polegał na takim 

usytuowaniu rowów i wałów, by uzyskać wzajemną osłonę wszystkich miejsc,  

na których mogły toczyć się działania wojenne, czyli front. Przed linią bastionów 

znajdowały się fosy utworzone dla ochrony miasta. Ściany umocnień skierowane  

w stronę ewentualnego nieprzyjaciela nazywano czołami, zaś te zwrócone na boki - 

barkami lub flankami.  

Dziś ta linia bastionowych fortyfikacji jest unikatowym obszarem w skali 

europejskiej, bowiem gdańskie umocnienia składały się zarówno z elementów 

naturalnych (mokradła), jak i tych wykonanych ręką człowieka. Obecnie tereny te 

służą jako miejsce rekreacji. W latach 2009-2013 odbywał się tu Międzynarodowy 

Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. 

Nasz spacer rozpoczniemy od Baszty Białej, by następnie idąc przez Plac 

Wałowy podziwiać budynek Małej Zbrojowni, w której mieści się obecnie Akademia 

Sztuk Pięknych. Przejdziemy ul. Grodza Kamienna, gdzie będziemy zwiedzać po 

kolei Bastion św. Gertrudy, Bramę Nizinną oraz Bastion Żubr. Wycieczkę 

zakończymy przy Śluzie Kamiennej, skąd rozciąga się piękny widok na Motławę.   

 

1. Baszta Biała, zbieg ul. Rzeźnickiej  

i ul. Augustyńskiego 

Baszta została zbudowana około 1460 r. jako jedna 

z budowli obronnych, znajdujących się na dzisiejszym 

Starym Przedmieściu. Jej nazwa wywodzi się od koloru 

muru. Była częścią nieistniejącej już Bramy Nowej. Zbudowana została na planie  

w kształcie podkowy, ma trzynaście metrów wysokości. Nakryto ją stromym dachem, 

na szczycie którego umieszczono metalową chorągiewkę. Baszta posiada otwory 

strzelnicze dla broni palnej i armat różnych rozmiarów. W XVII w. została przerobiona 



na magazyn wojskowy, w którym trzymano amunicję. W 1945 r. została poważnie 

zniszczona. Odbudowano ją w 1948 r. W latach powojennych, przez prawie 

czterdzieści lat była używana, jako magazyn soli do posypywania ulic. W czasie 

remontu w latach 80. XX w. odkryto w niej niezwykłe malowidła ścienne sprzed 

czterystu lat.  

W tym czasie, kiedy powstawała Baszta Biała, zbudowano 22-metrową Wieżę 

Atutową. Dziś znana jest, jako Baszta Pod Zrębem, ze względu na narożniki 

prostokątnego dachu, które nazywano „zrębami”.  

Po wybudowaniu nowej linii fortyfikacji w XVII w. straciła ona swoje obronne 

znaczenie i została podobnie jak Baszta Biała zamieniona na magazyn wojskowy. 

Używana była jako składnica amunicji, np. prochu.  Ale po tragicznej w skutkach 

eksplozji prochu w Bramie św. Jakuba przy ul. Rajskiej (1815 r.) zaprzestano 

przechowywania materiałów wybuchowych w basztach.  

Baszta Pod Zrębem przetrwała II wojnę światową. W wyniku zaniedbania 

konserwatorskiego w latach 80. ubiegłego stulecia zawaliła się. Jej elementy są 

dobrze zabezpieczone. Obok znajduje się nowoczesna przystań i Klub Kajakowy 

,,Żabi Kruk’’. 

 

2. Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 

Mała Zbrojownia powstała w latach 1643 – 1645. 

Miała służyć, jako magazyn broni i amunicji dla pobliskich 

bastionów. Przechowywano w niej ciężkie działa i kule 

armatnie. Mała Zbrojownia miała odciążyć Wielką Zbrojownię służącą do tych 

samych celów, tyle, że na terenie Głównego Miasta (Targ Węglowy). Zbrojownia, 

zwana inaczej arsenałem, był to budynek o cechach obronnych służący do 

przechowywania broni oraz wojennego sprzętu. Jej wzniesienie na terenie 

dzisiejszego Starego Przedmieścia powierzono miejskiemu fortyfikatorowi Jerzemu 

Strakowskiemu. Był on ważnym architektem i budowniczym Gdańska. Oprócz Małej 

Zbrojowni zaprojektował również budowle obronne na Grodzisku (mowa będzie o tym 

podczas kwietniowych Gdańskich Miniatur), sporządził wiele map, m.in. dóbr 

opactwa cysterskiego w Oliwie, Biskupiej Górki czy ujścia Wisły. W 1656 r. w okresie 

wojny ze Szwecją był dowódcą w twierdzy Wisłoujście.  



 Arsenał przy dzisiejszym Placu Wałowym nie był budowlą bogato zdobioną. 

Jedynie szczyty udekorowano motywem pękających pocisków oraz na wschodniej 

ścianie umieszczono kartusz, czyli herb Gdańska w dekoracyjnej ramie. W Małej 

Zbrojowni, czasem nazywanej także Nową Zbrojownią, przechowywano również 

ciężkie przedmioty, rzadko używane, jak np. elementy dekoracji ozdabiających trasę 

przejazdu władców polskich podczas wizyt w Gdańsku. Na parterze Zbrojowni,  

w przedzielonej rzędami słupów hali, przechowywano ciężką broń (armaty, 

moździerze). Na piętrze trzymano z kolei lekką broń, jak pistolety czy strzelby.  

W razie potrzeby można było podawać ją przez wielkie okna. 

W XIX w. arsenał i znajdujący się przy nim plac wykorzystywano do celów 

wojskowych. Na otwartej przestrzeni odbywały się ćwiczenia, czyli musztra, podczas 

której żołnierze uczyli się formowania szyków czy oddawania honorów (salutowania, 

uroczystej prezentacji broni). W XIX w. wzniesiono nieopodal wielki kompleks 

koszarowy nazwany imieniem gdańskiego wynalazcy Adama Wijbego. Koszary to 

zamknięty teren wraz z budynkami, w których mieszkali żołnierze. Na przełomie XIX  

i XX w. plac musztry przekształcono w skwer i nazwano Placem Wałowym.  

W czasie II wojny światowej Mała Zbrojownia niemal całkowicie spłonęła. 

Została odbudowana i przez prawie pięćdziesiąt lat służyła jako baza i garaż firmie 

taksówkarskiej. W latach 90. XX wieku przejęła ją Akademia Sztuk Pięknych  

w Gdańsku, umieszczając tam Wydział Rzeźby. 

 

3. Bastion św. Gertrudy, Plac Wałowy 

Bastion został wybudowany na początku XVII w. 

Jego nazwa pochodzi od położonego w pobliżu dziś już 

nieistniejącego szpitala św. Gertrudy. Architektem był 

Antoni van Obberghen, który zaprojektował również 

Wielką Zbrojownię. Od pozostałych bastionów różnił się tym, że posiadał podziemne 

przejścia. Przez  bramę św. Gertrudy prowadziła jedna z głównych dróg wjazdowych 

do miasta. Dziś możemy oglądać jedynie pozostałości tego przejazdu w postaci 

portalu bramnego, nad którym znajduje się rok - 1607. Bastion swój ostateczny 

kształt uzyskał po przebudowie w 1641 r. Znacznie go wtedy podwyższono, usypując 

tzw. nadszaniec, czyli nasyp ziemny, wznoszący się ponad wał zewnętrzny. Pod 

taką postacią istniał do 1876 r. Na przełomie XIX i XX w. zlikwidowano znaczną 



część fortyfikacji, uznając, że stanowią one barierę do dalszego rozwoju miasta, 

powstawaniu nowych domów, ulic, przeszkadzają planom budowy nowoczesnej sieci 

wodociągowo - kanalizacyjnej. Rozebrano wówczas prawą część Bastionu św. 

Gertrudy i leżący nieopodal Bastion Wijbego. Do dzisiaj zachowała się większość 

podziemnych korytarzy, tzw. kazamatów, pomieszczeń mogących służyć jako 

magazyny broni lub żywności. W czasie II wojny światowej podziemia bastionu były 

używane jako schrony przeciwlotnicze. W latach powojennych zamieniono je na 

magazyny, w którym przechowywano m.in. wina gdańskich zakładów spożywczych 

Dagoma. Obecnie w podziemiach mieszkają… nietoperze. 

Bastion św. Gertrudy jest jedynym zachowanym w swym oryginalnym 

kształcie. Wraz z sąsiadującym Bastionem Żubr osłaniał Bramę Nizinną. Nasyp 

Bastionu Żubr utworzony został m.in. z miejskich odpadów. Powstał na planie 

pięciokąta i dodatkowo został wzmocniony murem. Jak większość bastionów, tak  

i ten wyposażony był w stanowiska obserwacyjne i artyleryjskie. Artyleria to inaczej 

uzbrojenie, w skład którego wchodzą armaty lub moździerze. Ogółem w latach 1623-

1638 zbudowano jeszcze czternaście bastionów, ale do dzisiejszych czasów 

zachowało się jedynie pięć. Od zewnątrz cały system opływała podwójna fosa 

o zygzakowatym kształcie. Obecnie teren ten nazywany jest opływem Motławy. 

 

4. Brama Nizinna, ul. Dolna Brama 

Została wzniesiona w 1626 r. pod nadzorem Jana 

Strakowskiego, ojca wspomnianego wcześniej Jerzego 

Strakowskiego. Posiada bogatą dekorację kamienną. 

Jest położona w tzw. kurtynie wałów, czyli że osłaniana 

jest przez dwa sąsiednie bastiony: Żubr i św. Gertrudy. Brama łączyła Gdańsk z 

Olszynką, dziś dzielnicą miasta, a dawniej wioską. Nazwa budowli pochodzi od 

pobliskich terenów nizinnych.  

Brama Nizinna jest konstrukcją dwupiętrową, w której na wyższym poziomie 

mieściła się izba strażników z małymi oknami umieszczonymi w dachu budynku, tzw. 

lukarnami. Lukarny od strony południowej umożliwiały dokładne obserwowanie 

terenu, dzięki czemu można było zauważyć nadejście nieprzyjaciela.  



Do dzisiaj Brama Nizinna stanowi jedyną drogę wyjazdową ze Starego 

Przedmieścia na stronę południową.  

 

5. Śluza Kamienna, ul. Grodza Kamienna 

Śluza jest to urządzenie, które łączy dwa wodne 

kanały i reguluje poziom wody między nimi. Nazwa 

gdańskiej Śluzy Kamiennej nie oznacza, że była 

wykonana w całości z kamienia. Dwuskrzydłowa brama, 

nazywana również wrotami, służąca do regulacji przepływu wody, początkowo była 

wykonana z drewna. W XIX w. została zastąpiona wrotami wykonanymi ze stali. 

Kamienna jest za to cała konstrukcja oraz elementy, które zabezpieczały to miejsce 

przed nieprzyjacielem.  

Rozbudowa fortyfikacji wymagała usytuowania śluzy przy wlocie Motławy do 

Gdańska. Śluza została wybudowana w latach 1619-1624 przez dwóch wybitnych 

holenderskich inżynierów: Wilhelma Jansena Benninga i Adriana Olbrantsa. Budowę 

nadzorował architekt miejski Jan Strakowski. Przeznaczeniem śluzy była regulacja 

poziomu wód Motławy na terenie miasta, a w razie oblężenia (otoczenia przez 

wrogie wojska) można było spowodować zalanie pobliskich terenów, aby utrudnić 

nieprzyjacielowi zbliżenie do południowych granic Gdańska. Powstał w tym celu  

tzw. kamienny jaz, czyli budowla wznoszona na rzece i spiętrzająca wody. Jego 

głównym elementem są dwie, równolegle biegnące, stumetrowe grodzie (poziome 

przegrody) z kamienia. Aby uniemożliwić przejście wroga po grodziach, ustawiono na 

nich cztery wieżyczki. Jako, że były trudno dostępne, nazywano je  „dziewicami”. 

Niegdyś Śluzę zamykały obustronnie po dwie pary wrót, z których obecnie pozostała 

tylko jedna od strony miasta. Odległość między wrotami wewnętrznymi wynosiła 20 

m, tak aby ze śluzy mogły korzystać także większe statki, zwłaszcza że most nad 

śluzą był ruchomy.  

Obok śluzy wybudowano młyn, na wypadek, gdyby nieprzyjaciel zamknął 

Kanał Raduni. Dawniej młyny napędzane były kołami obracanymi przez nurt rzeki czy 

strumienia. Brak wody powodował brak mąki, co oznaczało dla mieszkańców  

i mieszkanek Gdańska głód.  

Śluza jest czynna do dzisiaj. Wraz z ruinami młyna (spłonął w czasie II wojny 

światowej) stanowi jedyny tego rodzaju zabytek w Polsce.  



CZY WIESZ, ŻE… 

 W 1734 r. doszło do jednego z najbardziej niszczących oblężeń Gdańska 

przez wojska rosyjskie. Przyczyną konfliktu była rywalizacja pomiędzy Francją 

a Austrią i Rosją o panowanie w Europie. Gdańsk poparł Francję. Miasto 

przygotowywało się do walki, umacniając fortyfikacje, gromadząc broń, 

żywność oraz organizując żołnierzy.  

Wojska rosyjskie były dużo liczniejsze od gdańskich obrońców. Pomimo tego, 

początkowo miasto dzielnie się broniło. Jednak oblężenie było długie, trwało 

pół roku. Wojsko rosyjskie wykorzystując cieżką artylerię, szturmem 

zdobywało poszczególne fortyfikacje. Ciągły ostrzał z wielu armat spowodował 

poważne zniszczenia Starego Przedmieścia oraz pozostałych gdańskich 

dzielnic. Wielu mieszkańców i mieszkanek zginęło. Ostatecznie miasto 

poddało się. Władze zostały zmuszone do wypłaty wysokiej kary finansowej  

za stawiany opór. Przez wiele następnych lat trwała odbudowa zniszczonych 

domów i fortyfikacji Starego Przedmieścia. 

 

 Jeden z etapów umacniania Gdańska przeprowadzony został w latach 1571-

1576 przez Jana Kramera. Wtedy to zbudowano m.in. nową bramę wjazdową 

do miasta– Bramę Wyżynną oraz niestniejący już Bastion Karowy. Znajdował 

się on przy wylocie ulicy Podwale Przedmiejskie. Obecnie w tym miejscu 

znajduje sie budynek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  

 

 Przy budowie gdańskich fortyfikacji ogromny udział miał Adam Wijbe, na cześć 

którego nazwano jeden bastion, dziś już nieistniejący. To on wpadł na pomysł, 

jak uprościć transport piasku i ziemi z Biskupiej Górki, dotąd zwożonych 

wozami i na grzbietach zwierząt. W 1644 r. skonstruował i zbudował kolejkę 

linową na drewnianych słupach.  Pomiędzy nimi zawieszona była długa lina 

okrętowa zaopatrzona w ponad sto wiader. Dostarczała z odległości prawie 

200 metrów ziemię potrzebną do realizacji przedsięwzięcia. Transport 

napędzany był kieratem, do którego zaprzężono cztery konie. Kierat było to 

urządzenie składające się z dwóch kół przymocowanych do ramy. Największe 

z kół było połączone z drewnianą belką służącą do zaprzęgania zwierząt, 

które chodząc w kółko, poruszały urządzenie.  



 W 1852 r. zbudowano pierwszy w Gdańsku dworzec kolejowy- Gdańsk Brama 

Nizinna. Miasto połączono linią kolejową z Tczewem. Początkowo był to tylko 

jeden tor. Stanowił boczne odgałęzienie trasy łączącej Berlin z Królewcem 

(dzisiejszy Kaliningrad). Dworzec znajdował się nieopodal Bramy Nizinnej. 

Stacja była zlokalizowana przy fortyfikacjach miejskich po ich wewnętrznej 

stronie. Ponieważ znajdowała się ona pomiędzy rozgałęzieniami Motławy, 

wjazd odbywał się przez wykonany niewielki wyłom w fortyfikacjach przy 

Bastionie Żubr,  tzw. Bramę Kolejową. 

 W 1893 r. zbudowano jednotorową bocznicę do obsługi fabryk z dzielnicy 

Dolne Miasto u podnóża Bastionu Żubr i po wewnętrznej stronie (od strony 

miasta) pozostałych bastionów.  

 Przy Placu Wałowym mieścił się zespół budynków związanych z obroną 

miasta. Mieścił się tu m.in. Urząd Wałowy mający pod opieką wszystkie 

miejskie fortyfikacje. W XIX w. na północnej części placu stanął największy 

kompleks koszarów w Gdańsku. Obecnie mieści się w nim siedziba Urzędu 

Skarbowego, Wyższa Szkoła Bankowa i wydziały Urzędu Marszałkowskiego.  
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