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Grodzisko dostępne codziennie

Do Parku Kultury i Wypoczynku ,,Gro-
dzisko" można wybrać się codziennie, w do-
wolnych godzinach. Spacer można potączyć
ze zwiedzaniem fortyfikacji pod fachowym
przewodnictwem Zła sława tego miejsca po-
woli się zaciera. Powstaje nowe miejsce re-
kreacji gdańszczan

galeria strzelecką - klatką

Nazwa wzgórza Grodzisko wiązana
jest w tradycji z gródkiem mitycznego ryce-
rza Hagela, Gródek ów podobno istniał na
początku naszego tysiąclecia. W średniowie-
czu natomiast tędy właśnie biegła jedna z dróg
wylotowych z miasta w kierunku zachodnim.
Dopiero w drugiej połowie XVll w., w związku
z rozwojem artylerii, wzgórzem stanowiącym
dogodny punkt nie tylko widokowy, ale i sta-
nowisko dla baterii oblężniczych, zaintereso-
wa|i się fortyfikatorzy. Umocnione prowizo-
rycznie w dobie ,,potopu" szwedzkiego, a na-
stępnie rozbudowywane niemal do końca wie-
ku według projektów Jerzego Strakowskie-
go, pełniło coraz ważniejszą rolę w systemie
fortyfikacji miasta. Podczas ob|ężenia Gdań-
ska przez wojska rosyjsko-saskie w 1734 r.
grodzisko siało się głównym miejscem walk,
Potem jednak, przez szereg lat, niszczało.
Dopiero w1807 r, w czasie wojny francusko -
pruskiej podjęto próbę przygotowania twier-
dzy (należącej do Prus) do obrony miasta
przed wojskami napoleońskimi. Główny wy-
siłek położono na odbudowę umocnień W
trakcie oblężenia 1807 r. grodzisko stało się
ogniskiem walk, a po stronie francuskiej wzgó-
rze atakowała m.in. polska dywizja gen. lgna-
cego Giełguda. Po utworzeniu przez Napole-
ona Wolnego Miasta Gdańska za|eżnego od

Francji, znający i doceniający znacze-
nie obwarowań grodziska w systemie
umocnień Gdańska napoIeońscy for-
tyfikatorzy w latach'1 810 -1 2 skon-
centrowall wysiłki przy rozbudowie
twierdzy. Kierujący robotami gen. F.
Haxo zdecydował o budowie potężnej,
murowanej, kazamatowej baterii artyle-
ryjskiej, pełniącej rolę ostatniego punk-
tu oporu fońyfikacji wzgórza - redity na-
poleońskiej. Otrzymała ona kształt nie-
regularnego pięcioboku, była i jest dzie-
łem wyjątkowym wśród pozostałych, na ziemiach polskich fońlikacji z okre-
su napoleońskiego.

Gruntowna przebudowa grodzi-
ska, nadająca mu obecny kształt, została
wykonana w |atach 1867 -,l 874. Była ona
zarazem ostatnim powazniejszym przedsię-
wzięciem budowlanym w tracącej na zna-

"HERoLD"

czeniu twierdzy gdańskiej. Na przełomie wie-
ków wały i fosa redity napoleońskiej zostały
przeksziałcone w swego rodzaju obszar re-
kreacyjny. W fosie założono kręgielnię, pisto-
|etową strze|nicę sponową i plac do gry w kry-
kieta, a na narożniku wału reduty wybudowa-
no pokaźną, żeliwną altanę. Na stoku grodzi-
ska, przy obecnej ul. Dąbrowskiego, w 1Bg8
r sumptem cara Flosji zbudowano z fińskiego
granitu pomnik Upamiętniający żołnierzy ro-
syjskich poległych w czasie oblężeń Gdań-
ska w latach 1734, 1807 i '1813. Ostainią in-
westycją wojskową sprzed l wojny światowej
na obszarze grodziska było urządzenie w
1912 r radiostacji fortecznej twierdzy gdań-
skiej. Z początkiem lat 20, rozebrano część
murowahych umocnień Na wałach urządzo-
no ciągi spacerowe, wzekszIałcając dawny
zespół obronny w założenie parkowe. Utrzy-
mano jednak funkcję radiostacji - tym razem
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pob|iżu kapliczki, zwanej Jerozolimską. Z tego
miejsca podziwiać można wspaniałą panora-
mę Trójmiasta oraz Zaloki Gdańskiej, a w po-
godne dni widoczny je§t także Półwysep Hel.

Natomiast jeśli ktoś chce przy okazji spa-
ceru po parku zĄrzeć także do podziemnych
przejść (fachowo nazywają się one poterny)
lub np. galerii strzeleckiej, albo dokładnie zwie-
dzić grodzisko, to musi umówić się z przewod-
nikiem. Zwiedzanie trwa około trzech godzin.
Grupy zoęanizowane poilrinny zamówić pze,
wodhika wcźeśniej, w biurz€ PTTK mieszcą-
cym się w Bramie Wyżynnej. Termin i czas
zwiedzania jest dośtosowywany do życzenia
danej wycieczki. Natomiast turyści indywidual-
ni mogą skorzystać z usług przewodnika w
soboty. Tego dnia, w ciągu całych wakacji, cze-
ka on zawsze o godz.'l '| . w biurze PTTK w
Bramie Wyżynnej; nie trzeba umawiać się wcze-
śniej. Warunek jest tylko jeden - należy zebrać
znajomych, sąsiadów, wczasowiczów w gru-,
pę liczącą minimum 1 0 qsób. Koszt takiego zbio-
rowego zwiedzania wynosi dla całej grupy 60
złotych.

Szczegółowe informacje w sprawie zwie-
dzan ia unikalowej forĘfikacj i z przewodnikiem
można uzyskać pod nr. tel. 301 60 96 ( w godz.
8. - 16.30) o raz 301 13 43 (w godz. 10. - 16.)

kot1 t arz prz e c iw minowy

cywilnego radia gdańskiego. Mimo to układ przestrzenny fońu i więk-
szośc jego wałów oraz budowli murowanych, o trudnych do przece-
nienia wartościach zabytkowych, przelnłały do dziś.

Po zakończeniu ll wojny światowej obszar grodziska przez dłu-
gie lata był mało dostępny.

Obecnie natomiast grodzisko, będące unikatowym przykładem
sztuki fońytikacyjnej XlX wieku, wraz z parkiem są własnością mia-
sta, Dwa lata temu, na 24, ha terenie rozłożonym w kwadracie uiic: 3.

Ma,ia, Nowe Ogrody, Powstańców Warszawskich i gen. H. Dąbrow-
skiego, znanym powszechnie jako fórty napoleońskie, rozpoczęto
generalne porządkowanie. Ma to być w niedalekiej przyszłości miej-
sce rekreacji gdańszczan, zgodnie z nazwą,. Park Kultury i Wypo-
czynku ,,Gt,odzisko". W części parkowej nie tylko więc ,,otwiera się"
przestrzeń, czyli wycina dziko rosnące drzewa i chaszcze, ale takźe
leczy i pielęgnuje drzewostan. Oświetlony został brukowany ciąg pie-
szy, którym często chodzą mieszkańcy pobliskich osiedli. Zbudowa,
no trafostację, a prace nad projektem architektury oświetlenia parku

ęą w toku, W przyszłym roku powinno się rozpocząć układanie kabli
i montowanie lamp, całość zaś zakończona powinna być w ciągu
trzech lat. Poza tym wiele już zrobiono w ramach rekonstrukcji histo-
rycznych obiektów, ale do odbudowy też jeszcze sporo pozostało,
więc prace będą kontynuowane. Grodzisko zostało juz udostępnione;
można tu przy]ść codziennie, w dowolnych godzinach. Spacer można
połączyć ze zwiedzaniem fortyf ikacji.

Fort jest łatwo dostępny zarówno dla turystóW zorganizowa-
nych, jak i indywidualnych. Autokary mogą wjechać na teren Grodzi-
ska od strony ulicy Dąbrowskiego (przy stacji CPN) i dalej ulieą Gra-
dową na majdan. Turyści indywidualni mają do swojej dyspozycji
parking strzeżony, paylegający do lońu od strony ulicy 3. Maja (przy
dawnej Szkole Wojennej, obecnie Rejonowy Urząd Pracy). Wygodne
dojście piesze od strony Głównego i Starego Miasta prowadzi tune-
lem pod dworcem PKP. Następnie należy wjechać na górę schodami
ruchomymi i po wylściu z tune|u skierować się w prawo. Zavlyjazdem
z dworca PKS jest tablica informacyjna wraz z planem Grodziska.
Potem schodami w górę trzeba dojśó na majdan, bo z tego miejsca
najlepiej jesi rozpocząć spacer po foftach. Najpierw należy dotrzeć na
Bastion Jerozolimski. Jego nazwa pochodzi od istniejącej niegdyś w

mur carnota
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