
BRAMA NIZINNA 
 

 prace prowadzone były intensywnie - budowę rozpoczęto i zakończono w tym samym 

roku: 1626 

 budowniczy: JAN STRAKOWSKI ( architekt gdański, początkowo praktykował 

u boku Antoniego van Obberghena, Dzięki stypendium Rady Miasta Gdańska 

wyjechał na studia do Holandii i Niemczech, tam studiował budowę systemów 

fortyfikacyjnych, po powrocie zaprojektował i wybudował Bramę Nizinną i Bramę 

Żuławską) 

 brama miała strzec miasta od strony terenów nizinnych rozciągających się na południe 
(stąd jej nazwa), stanowiła powiązanie miasta z tzw. „traktem tczewskim” 

 budowlę umieszczono w kurtynie ( prosty odcinek wału ziemnego łączący ze sobą 

poszczególne bastiony), między bastionami: św. Gertrudy i Żubrem 

 zachowała się do dziś w prawie nie zmienionym stanie 

 składa się z tunelu w którym znajdują się: przejazd i dwa przejścia piesze, do których 

wiodą portale boczne 

 nad tunelem znajduje się wartownia z dwuspadowym dachem z lukarnami ( okienko w 

dachu doświetlające poddasze); lukarna od strony zewnętrznej służyła do obserwacji 

terenu; pierwotnie przypominała lukarnę od strony miasta zdobioną esowatymi, 

kamiennymi ornamentami, obecnie wykończona jest prostym szczytem schodkowym, 

podobnym do szczytów bocznych ścian wartowni 

 elewacja strony wewnętrznej, czyli ta mniej narażona na atak nieprzyjacielski została 

rozwiązana lżej od elewacji zewnętrznej; od strony miasta portale przejść dla pieszych 

są otworami w murze, natomiast przeciwległe mają już ciężką oprawę kamienną; 

podobnie jest z portalami przejazdu - wewnętrzny – ozdobiony dekoracyjnie rautami    

( motyw dekoracyjny o kształcie szlifowanego diamentu) 

 fasada zewnętrzna – rustykowanie, lico – 4 pilastry toskańskie , zwornik ( usytuowana 

w najwyższym punkcie sklepienia łuku) ozdobiony rzeźbionym herbem Gdańska 

 nad portalem przejazdu od strony zewnętrznej widnieje ślad po brakującym 

elemencie; orzeł zawiesili Prusacy, a po 1918 roku stał się symbolem polskiej Polonii, 

orzeł przetrwał działania wojenne i znajdował się tam do 1946 roku, według 

mieszkańców został ściągnięty i zniszczony przez funkcjonariuszy UB; członkowie 

Towarzystwa Przyjaciół Gdańska zainteresowali się historią orła i  zebrali fundusze na 

wykonanie repliki w Pracowni Konserwatorskiej Zabytków w Toruniu i podjęli 

starania by replika wróciła na bramę. Jednak właściciel Bramy Nizinnej – Muzeum 

Historyczne Miasta Gdańska zgody nie wydało. Obecnie replika znajduje się w Strefie 

Historycznej Wolne Miasto Gdańsk. 

 budowlę dopełniają dwie symetryczne przybudówki z dachem pulpitowym po bokach 

wewnętrznej  elewacji, przeznaczone dawniej dla służby wartowniczej 

 do dziś zachowały się oryginalne drzwi nabijane żelaznymi guzami , zaopatrzone  

masywnymi zamkami 

 do dziś przez bramę odbywa się ruch kołowy, po stronie jednego z przejść dla 

pieszych zastosowano stemplowanie sklepień tunelu 

 
 

 

 

 



BRAMA ŻUŁAWSKA 

 

 powstała w 1628 roku 

 budowniczy: JAN STRAKOWSKI 

 brama miała strzec miasto od wschodu, zbudowana została pomiędzy bastionami Lew 

i Wół, rozebrano na przełomie XIX i XX w. rozebrano wschodnią część nowożytnych 

obwarowań a wraz z nimi bastiony i kurtynę między nimi mieszczącą Bramę 

Żuławską a nawet zewnętrzne części samej bramy co zmieniło proporcję budowli. W 

tym stanie przetrwała do dziś. 

 nazywana kiedyś Bramą Długich Ogrodów, ponieważ zamykała Długie Ogrody, 

obecną nazwę zawdzięcza temu, że prowadziła na Żuławy 

 ogólną koncepcją przestrzenną oraz wystrojem elewacji wewnętrznej przypomina 

Bramę Nizinną, z tym że wartownia umieszczona została na strychu z lukarną 

umieszczonym na pulpitowym dachu 

 inaczej rozwiązana została elewacja zewnętrzna - zbudowana z cegły, elementy 

kamienne użyte zostały tylko do zaakcentowania naroży 

 półokrągłe zamknięcia zastosowano do wszystkich przelotów,  

 brak pilastrów, kontrast cegły z jasnymi elementami kamiennymi 

 wystrój kamieniarki jest dziełem Hermana Knusta bocznymi portalami znajdują się 

medaliony przedstawiające rzymskich wodzów , na  ścinanie pulpitowej widnieje herb 

Gdańska trzymany przez Gdańskie lwy, natomiast w pustych niszach po obu stronach 

herbu do roku 1932  znajdowały się znajdowały się posągi personifikujące Wojnę i 

Pokój; bramę więczyła kiedyś leżąca postać kobieca, interpretowana jako Mądrość 
 w pustym miejscu nad portalem, podobnie jak w przypadku Bramy Nizinnej, brakuje 

polskiego orła  


