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Spacerkiem na Fort Grodzisko

Militarna wspin aczka
,ilii:ląu rodzisko to

'i,1 
' jednoznaj-

;il' wyższych
,_i i:i';Ł_] wzgorz ota-
:;. i::, czających".'i,^ ł.ł Gdańsk od':"'',",":iir zachodu,

'Wznosi się nad dworcem
PKP Gdańsk Główny i
dworcem PKS. Teraz jest
wspanialym miejscem do
podziwiania panoramy dol-
nego Gdańska.

Jeszcze kilkadziesiąt 1at
temu Grodzisko mia]o nie-
bagatelne znaczenie d]a ce-
Iów militarnych. Po wycofa-
niu się wojska. stalo się
miejscem spotkań narko-
manów. Przl,wracanie Gro-
dziska szerokiemu gremium
spoieczeństwa zaczęIo się z
chwilą powolania instytucji
o nazwie Park Kultury i Wy-
poczynku (PKiW) Grodzi-
sko. Już w kilka lat później,
na wzgórzu, między zabyt-
kowymi fortyfikacjami, roz-
poczęly się inscenizacje hi-
storycznych bitew:

Grodzisko, zwane też Gó-
rą Gradową, od wielu stu]e-
ci było miejscem obrony
Gdańska. Największe zna-
czenie uzyskalo po zdobyciu
w 1807 roku miasta przez
wojska napoieońskie. Z
tamtych czasów zachowała
się Reduta (Redita) Napo-
1eońska.

Podczas II wojny świato-
wej większe budowle zosta-
ly adaptowane na schrony
przeciwlotnicze. Najbar-
dziej przeksztalcona została
wówczas Redita Napoleoń-
ska - dobudowano jej żeibe-
tową wieżę obserwacyjną.

- Po wojnie obszar Gro-
dziska uległ dalszym nieko-
rzystnym przeksztalceniom.
Na Majdanie (placu przed
koszarami) zainstalowano
"zagłuszarkę" Wolnej Euro-
py i obszar Grodziska na
dlugie lata stal się trudno
dostępny dla zwykiych ludzi
- informuje Krzysztof Ru-
dziński, dyrektor PKiW
Grodzisko-

- We wnętrzu Redity Na-
poleońskiej urządzono ma-
gazyny zakladów owocowo -

-warzywnych. Podczas bu-
dowy nowego dworca auto-
busowego został zburzony
dolny wylot klatki schodo-
wej, prowadzącej do Redity.

Zlikwidovlano wschodnią
(dolną) część najstarszego,
pólnocnego wjazdu do for-
tu. Zastąpila go nowa uI.
Gradowa, poprowadzona
wzdluż skarp Bastionu Tero-
zo}imskiego. Wjazd połu-
dniowy na Majdan fortu zo-
stal odcięty i zasypany. W
polowie lat 60-tych, w
związku z budową boiska
sportowe8o, zniwelowano
obwalowania fosy Wysokie-
8o SkrzydIa Kurkowego.
przy u1, 3 Maja.

Mimo to udalo się Fort
Grodzisko przekształcić w
atrakcyjnie, położony w
centrum Gdańska, obszar
wypoczynkowy

(K.N )

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Grodzisko mialo niebagatelne znaczenie dla celów mili-
tarnych. Od kilku lat odbywają się tam inscenizacje historycznych bitew rot RobertKfratek/arch



Nowe Ogrody 27. W tym qmachu znajduje się teraz Komenda Miejska Policji.
Warto wiedzieć, że przed ll wojne światową, mial tuta| siedzibę Komi-.--J,,v -.-.9_--.a,

sarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. Byl on przed

stawicielem rządu polskiego i pośrednikiem między polskim rzą-

dem a Senatem Wolnego Miasta Gdańska. Czuwal też nad
przestrzeganiem w Gdańsku praw zagwarantowanych Pol-
sce ije.i obywatelom,
Na pólnoc od tego budynku znajduje się gdańskie wię-
zienie.Tutaj, w 1917 roku, Niemcy przetrzymylvali
twórców ll Rzeczypospolitej - marszalka Józefa Pit-

sudskiego i generala Kazimierza Sosnkowskiego.

Poza budowlami ściśle obronnymi lub schronowymi, wzniesiono
na Grodzisku również interesujące budowle koszarowe i magaryno-
we. Jednym z najstarsn7ch budynków wolno sto.iących, wzniesionych w
związku z przebudową fortu,.jest szachulcowa (tzw ,,mur pruski")Wo-
zownia Artyleryjska usytuowana w zachodniej części Majdanu. Powstala
ona zapewne już w 187'1 r. Do wnętrza Wozowni prowadzity liczne bramy
w przyziemiu; dodatkowa znajdowaia się na piętrze w pólnocno-zachod-

nim narożniku. Przez nią, za pośrednictwem pomostu, można bylo wy-
taczać sprzęt prosto na waly obronne. Wozownia ,iest obecnie budyn-

kiem mieszkalnym.

2illR'eduta,,Na

Pomysl jej budowy pochodzi od cesa-
rza Francuzów (stąd nazwa). Za-

częto.ią wznosić po zdobyciu
miasta przez wo,iska pol-

sko - napoleońskie, w
,i, 1807 roku. Pzecho-,. dząc obok tego za-

, bytku,.Warto
1l zwroclc uwagę

. ii,1 ; |,l3 pęknięcia
chodnika
pźy murze
fortyfika-
cji. Jedną
z pfzY-

czyn tego niekorzystnego zjawiska jest obciążenie skarpy
drzewami. Nieco poniżej znaidu.je się jedno z największych w
Pomorskiem zimowisko nietoperzy - Fort Nocek. Mieści się on
w zabytkowej klatce schodowe.j, która prowadzita do pod-

ziemnego przejścia, lączącego Grodzisko z centrum miasta.

0zego
ul,3 Maia

Wzmiankowany już w 13B5 r. Kilkakrotnie palony i od-
. budowywa ny. Wyremontowany przez Bartlomieja Rani-
scha w latach 1 687-88. Wieża pochodzi z lat 1 750-65.
Jej konstrukcja lączy cechy gotyckie z barokowymi. Wy-
posażenie i wystrój wnętrza - też barokowe, W sąsiedz-
twie zachowaly się w dość zlym stanie zabudowania
bylego szpitala Bożego Ciala. 0bok znajduje się cmen-
tarz Nieistniejących Cmentarzy. otwańo 90 w maju br.

Upamiętnia gdańskie nekropolią które zniknęly z po-

wierzchni miasta.

Jerozolimski
Góra Cradowa byla prawdopodobnie miejscem,
gdzie powstal jeden z kilku grodów leżących
na północnej krawędzi Pojezierza Kaszubskiego.
Ludność grodu na Gradowej Górze utrzymywa-
la kontakty handlowe z sąsiadami, chociaż nie
powstal tu poważniejszy ośrodek handlowy lub
rękodzielniczy - informuje dyrektor Krzysztof
Rudzi ński,
Urządzony pózniej na najwyższym wzniesieniu
Bastion Jerozolimski jest.jednym z najlepszych
punktów widokowych na Grodzisku. Tutaj znaj-
duje się pomnik Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa
iTysiąc|ecia Miasta Gdańska. Postawiono go w
2000 roku.


