BRAMA, KTÓRĄ NIKT NIE PRZESZEDŁ
Jak podaje w jednej ze swoich książek Jerzy Samp, Gdańsk szczycił się kiedyś 40 bramami.
Jedna z nich była jednak nietypowa. Nie była to brama przejazdowa, ale wyłącznie do
przepuszczania nurtu wody Kanału Raduni, a co za tym idzie, wszelakich łodzi zmierzających
tym szlakiem do miasta. Nazywano ją BRAMĄ RADUŃSKĄ.
Kanał Raduni od chwili powstania (połowa XIV w.) do połowy XVI w. dopływał do gotyckich
murów miejskich ciekawym zakolem. W miejscu tym, przed murem miejskim przerwany
(zasypany) był ciąg fosy okalającej miasto. Czemu miało służyć takie zakole? Celom
obronnym. Wróg próbujący wtargnąć do miasta właśnie tą wodną drogą, przepływając
zakolem musiał zwolnić i na dodatek obrócić łódź obiema stronami do baszty.

Brama Raduńska stanowiła ochronę zakratowanego, żeglownego przepustu Kanału Raduni
przez mury obronne Starego Miasta i składała się z prostokątnego budynku z gankiem
strzelniczym i przylegającej niewysokiej, ale potężnej, cylindrycznej baszty, umożliwiającej
ostrzał. Gdy gotyckie mury zamieniono na fortyfikacje ziemne, (w/g prof. Stankiewicza) w
1563 r. zasklepiono tunel w kurtynie wału, przepuszczając tylko wodę. 4 lata później
ukończono akwedukt przerzucający wody Kan. Raduni ponad odbudowaną fosą (początkowo
murowany i zaopatrzony w wieżyczki podobne do "dziewic" przy Kamiennej Śluzie), ok. 1636
r. zburzony i zastąpiony drewnianym "Riedewandem". Akwedukt kamienny w momencie
odcięcia przepływu wody w Pruszczu Gdańskim stawał się łatwym do przejścia traktem w
kierunku miasta. Wrogie wojska miały zatem gotową przeprawę „suchą nogą” przez fosę.

Fragment obrazu
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Akwedukt drewniany obrońcy miasta mogli szybko i łatwo zburzyć albo spalić,
uniemożliwiając tym samym przekroczenie fosy.

Mapa Gdańska z 1822 r. z widocznym Riedewandem

Akwedukt drewniany istniejący od około 1630 r. do końca XIX wieku. Przed wpłynięciem na akwedukt,
wody Kanału Raduni tworzyły obwałowane rozlewisko, pełniące funkcję wodopoju dla koni i bydła.

Brama Raduńska od 1554 r. została włączona w skład nowych umocnień Bastionu św.
Elżbiety. Całość zniknęła, rozebrana pod koniec XIX w. w ramach likwidacji – podobnie jak w
wielu miastach europejskich – niepotrzebnych, bo nie chroniących już miasta umocnień
ziemnych. Można założyć, że bieg Kanału Raduni niewiele się w tym miejscu zmienił.
Fragmenty baszty i bramy leżą pod zachodnią jezdnią Wałów Jagiellońskich na przeciwko
dawnego "Żaka".

TARASY NAD STRZYŻĄ Z EGZOTYCZNYMI OGRODAMI, STAWAMI,
FONTANNAMI…….
Powyższy tytuł wydaje się nieco zagadkowy. Patrząc na współczesną STRZYŻĘ i jej otoczenie,
nie kojarzy się z tym potokiem jakiekolwiek miejsce pasujące do tytułu artykułu. A jednak
spojrzenie w historię tych ziemi przynosi odpowiedź na zagadkę.
Bezsprzecznie STRZYŻA jest największym potokiem (długość – 13,2 km , powierzchnia zlewni
– 33,2 km2) przepływającym przez Gdańsk. Spoglądając na plan Gdańska, można śmiało
powiedzieć, że przepływa niemalże przez środek miasta. Ale do 1814 roku Strzyża nie miała
żadnych powiązań z Gdańskiem. Mało tego, nie należała nawet do Wrzeszcza (a dokładniej
do wsi Langfuhr, bo taką nazwę miał ówczesny Wrzeszcz). Strzyża przepływała przez wsie o
tej samej nazwie, różniące się tym, że jedna nazywała się Górna, a druga Strzyża Dolna.
Przez kilka wieków ziemie te i zlokalizowane na nich osady należały do uposażenia oliwskich
cystersów. W myśl przywileju księcia gdańskiego Sambora I z 1188 r. zezwolono cystersom
budować na Strzyży młyny, czyli wszelkiego rodzaju zakłady przemysłowe napędzane siłą
wody. Między XVI a XVIII wiekiem wokół Strzyży rozwinęły się kolejne osady, jak: Młyniska,
Nowe Szkoty, Kuźniczki, Srebrzysko, Brętowo.
Ale w XVIII w. zaczęły następować znaczące zmiany w charakterze wsi. Nasiliło się bardzo
budownictwo rezydencji bogatego mieszczaństwa gdańskiego. Obiektom tym nadawano
zwykle kształt jednopiętrowego dworku z klasycystycznym kolumnowym gankiem, nad
którym znajdował się taras. Ważnym składnikiem rezydencji było w każdym przypadku
założenie ogrodowe często z egzotycznymi roślinami oraz malowniczymi stawami,
mostkami, altanami i fontannami. Majątki takie nabywano nie rzadko w poszukiwaniu
schronienia na upalne letnie miesiące. Zakładane w nich ogrody stawały się przedmiotem
podziwu środowiska bogatych mieszczan gdańskich. Znaczenie, jakie im nadawano, widać
wyraźnie w obszernych, pełnych zachwytu
opisach Daniela Chodowieckiego, który
zwiedzał je podczas swoich konnych
wypadów za miasto w 1773 r.
Najokazalszy z nich był II Dwór, należący do
bogatego kupca i armatora Franciszka
Rottenburga.

Rekonstrukcja układu i formy Dworu II w Strzyży Górnej
(według: Hans Reichow, Der bürgerliche Gartenkunst,
Berlin 1927, s. 27)

Warto tu wtrącić ciekawostkę, że w związku małżeńskim z córką mediolańskiego kupca Anną
Marią Brunatti F.Rottenburg doczekał się 11-ga potomstwa (z którego dwoje wcześnie
zmarło). Parterowy budynek dworu, z wysokim dachem mansardowym, z ryzalitem
środkowym o rokokowej formie, z którego wychodziły w kierunku podjazdu dwa krótkie
skrzydła, usytuowany był w 2/3 długości wąskiej działki leżącej na pochyłości terenu
pomiędzy obecnymi ulicami Partyzantów (Mirachowska Droga) a Słowackiego, na zachód od
ul. Obywatelskiej. Ogród powyżej i poniżej budynku miał charakter tarasowy. Budził zachwyt
wszystkich zwiedzających.
Na tarasach założono ogród francuski, sad, staw z karpiami, po którym pływało się łódką, a
którego woda zasilała fontannę na dolnym tarasie, z ustawionymi dookoła niej 3-ma
kamiennymi rzeźbami przedstawiającymi porwanie Aretuzy. Poniżej domu był drugi staw
otoczony drzewami, a przez najniższy poziom ogrodu przepływała Strzyża, nad którą
przerzucony był mostek. Z altany umieszczonej na kopcu widokowym, można było podziwiać
rozległą panoramę, z Zatoką Gdańską włącznie. Obecnie trudno wyobrazić sobie tak rozległą
panoramę sięgającą morza, chyba że z wyższych pięter budynków mieszkalnych i biurowców
Wrzeszcza.
Wspomniane tu tarasowe ukształtowanie terenu na prawym brzegu Strzyży można było
znaleźć jeszcze do niedawna. Naprawdę ostatnie fragmenty tego ukształtowania znikają
obecnie pod przysłowiowymi łopatami budowanego hotelu (zdjęcie poniżej).

Nazwa wsi Strzyża Górna przestała funkcjonować w 1902 roku, kiedy przyłączona została do
Gdańska. Znacznie wcześniej, bo 17 marca 1814 roku wraz z Wrzeszczem przyłączono do
Gdańska Strzyżę Dolną.
Ale prawdziwie „rewolucyjne” zmiany na tym obszarze nastąpiły w ostatnich latach.
A związane są z wybudowaną nową Trasą Słowackiego, której nadano nazwę Alei Żołnierzy
Wyklętych. Poniżej można porównać wykonane przeze mnie z tego samego ujęcia zdjęcia
miejsca, gdzie przypuszczalnie w pobliżu kończyła się działka posiadłości F.Rottenburga.
Znikają niestety na naszych oczach miejsca świadczące o wielu wiekach często burzliwej
historii, miejsca czasem tajemnicze, a zarazem urocze zakątki, jak ten poniżej z meandrującą
Strzyżą.

zdjęcie Strzyży wykonane wiosną 2010 r.

zdjęcie tego miejsca wykonane wiosną 2016 r.
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