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Aby ustawiç na Grodzisku kolosa, sprowadzono dwa dêwigi i 20 robotników. Krzy˝ rozpoÊciera nad
miastem ramiona o rozpi´toÊci siedmiu metrów. Zosta∏ wykonany ze
stali okr´towej. Podstawa, na której
jest zamontowany, wa˝y 70 ton. Inicjatyw´ powstania pomnika zg∏osi∏o
Towarzystwo Przyjació∏ Gdaƒskiej
Architektury Obronnej. Idea wzniesienia pomnika spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem licznych
sponsorów, którzy w ca∏oÊci pokryli

Pomnik dla walczàcych o Gdaƒsk

Fot. M.M. Soldenhoff

3 wrzeÊnia kardyna∏ Józef
Glemp poÊwi´ci∏ pomnik-krzy˝ na Grodzisku. Krzy˝
o wysokoÊci 16 metrów upami´tniajàcy dwa tysiàce lat
chrzeÊcijaƒstwa i tysiàcletnià obecnoÊç Gdaƒska w dziejach Europy zamontowano 16
sierpnia na Górze Gradowej.
Pomnik wa˝y 12 ton i upami´tniaç ma ˝o∏nierzy, którzy w ciàgu ostatnich 300 lat
zgin´li walczàc o Gdaƒsk.

koszty zwiàzane z jego budowà
i ustawieniem. Krzy˝ jest widoczny
z wód Zatoki Gdaƒskiej, a z punktu
widokowego nieopodal pomnika na
Bastionie Jerozolimskim rozciàga
si´ wspania∏a panorama miasta.

Postawienie pomnika stanowi
zwieƒczenie pierwszego etapu zagospodarowania fortu, w obr´bie którego powstanà pracownie historyczne, a planowane us∏ugi turystyczne
podnieÊç majà atrakcyjnoÊç Parku
Kultury i Wypoczynku „Grodzisko”. Kolejnym etapem prac na tym
terenie b´dzie zagospodarowanie
otoczenia wokó∏ pomnika i punktu
widokowego. Prace objàç majà wybudowanie chodnika na wa∏ach fortu wraz z obiektami us∏ugowymi
i sanitariatami dla zwiedzajàcych.
Wyburzone zostanà komórki i sk∏adziki otaczajàce zabytkowe budynki. Jeszcze w tym roku przewiduje
si´ napraw´ najbardziej zniszczonych cz´Êci ulicy Gradowej, zaÊ
w ciàgu 2 lat przebudowana zostanie ca∏a ulica i dojazd na dziedziniec
fortu wraz z parkingiem. W tym roku zaplanowano tak˝e oÊwietlenie
chodników i ulic na terenie parku,
a do 2003 roku wykonana ma zostaç
iluminacja fortów. ■

Foto -zagadka
Opublikowane w poprzednim numerze zdj´cie-zagadka,
które przedstawia∏o mechanizm zegara wie˝owego, okaza∏o si´ dla Paƒstwa prostym zadaniem. SpoÊród wszystkich
przys∏anych do nas odpowiedzi wylosowaliÊmy trzy kartki, których nadawcy otrzymajà od nas nagrody. O odbiór
nagrody do pokoju 305 Urz´du Miejskiego w Gdaƒsku prosimy: Jaros∏awa Korczyƒskiego, Agnieszk´ Piotrowskà
i Ew´ Borowiec. Zwyci´zcom gratulujemy. W tym miesiàcu prosimy o rozszyfrowanie kolejnej zagadki: fragment
jakiej wielkiej inwestycji przedstawia opublikowane zdj´cie? Na odpowiedzi czekamy do 30 wrzeÊnia. Odpowiedzi
prosimy kierowaç na adres: Zespó∏ Obs∏ugi Prasowej,
Urzàd Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12, 88-803 Gdaƒsk
(z dopiskiem konkurs).
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