HISTORYCZNE WĘDRÓWKI
DZIEJE FORTU

Instrukcja:
1. Odszukaj punkty zaznaczone na planie i wykonaj zadania.
2. Litery z pól oznaczonych pogrubieniem wpisz w odpowiedniej
kolejności do poniższej ramki.
3. Otrzymane rozwiązanie to hasło, dzięki któremu możesz w recepcji
Hevelianum (Koszary Schronowe) odebrać drobne upominki.
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Odkryj fascynującą historię Góry Gradowej!
Zobacz wystawę historyczną „Dzieje Fortu”
oraz odszukaj wybrane obiekty rozsiane
na terenie wzniesienia i u jego podnóża.
Rozwiąż przygotowane zadania,
a z wyznaczonych liter ułóż hasło.
Zabawa przeznaczona jest dla dorosłych
i dzieci powyżej 9 lat (z opiekunami).
Wstęp na wystawę Dzieje Fortu jest bezpłatny.
Można ją zwiedzać od wtorku do piątku
w godz. 8:00-18:00 oraz soboty i niedziele
w godz. 10:00-18:00.
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CAŁA PRZYJEMNOŚĆ
W ODKRYWANIU!

1
6

2

5

7

4

8

3

1
Pomnik poświęcony żołnierzom rosyjskim poległym w trakcie oblężeń
Gdańska w latach 1734, 1807 i 1813. Wykonany został z fińskiego
granitu, a jego koszt pokrył car Mikołaj II Romanow. Uroczyste odsłonięcie, które zgromadziło na stokach Góry Gradowej rzesze gości,
odbyło się 27 września 1898 r. To najstarszy zachowany w pierwotnej
formie pomnik wojskowy nie tylko w Gdańsku, ale i regionie. Autor
pomnika nie jest znany.
Zadanie:
Pomnik Żołnierzy Rosyjskich zdobi mozaika przedstawiająca rycerza
na koniu oraz pewne stworzenie. Jakie?
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Zbudowana w latach 1867-1868 Bateria Moździerzy to
jeden z najcenniejszych na Górze Gradowej zabytków
architektury fortecznej. Obecnie mieszczą się w niej
stanowiska do interaktywnych gier historycznych.
Zadanie:
Bateria Moździerzy składa się z kilku pomieszczeń
(kazamat), połączonych ze sobą. Z ilu dokładnie?
Odpowiedź zapis słownie.
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Jedyny ocalały grobowiec z dawnego cmentarza Bożego Ciała, który znajdował się u stóp Bastionu Jerozolimskiego (na
stokach Góry Gradowej). Grobowiec należał do znanego w regionie rodu Klawitterów – twórców przemysłu stoczniowego
Gdańska, a także armatorów żeglugi śródlądowej. W grobowcu pochowani zostali trzej kolejni członkowie rodu – Johann
(1801–1863), jego syn Julius (1830–1910) oraz wnuk Carl (1856–1929). Obok niewielkiego obelisku znajduje się też kamień
z wyrytym imieniem i nazwiskiem: Justus Klawitter (1894–1979).
Zadanie:
Trzem najstarszym, wymienionym wyżej przedstawicielom rodu
Klawitterów nadano to samo drugie imię. Jakie?
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Odszukaj na terenie fortu budynek uwieczniony na poniższym
zdjęciu. Znajduje się na nim tabliczka z historyczną nazwą oraz
latami budowy (ok. 1913-1914).
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Ekspozycja zlokalizowana w dawnej prochowni przy poternie
(tunelu) poświęcona jest istniejącym na terenie Góry Gradowej
prochowniom i laboratoriom amunicyjnym, których historia
wiąże się z wykorzystywaniem czarnego prochu przez kolejne
stacjonujące na Górze Gradowej wojska. Przedstawiona została
też historia czarnego prochu.
Zadanie:
Czarny proch to mieszanka zasadniczo trzech składników.
Są to: węgiel drzewny, siarka i
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Pierwotną funkcję obiekt pełnił tylko do 1920 r. oraz najpewniej
w latach II wojny światowej. W 1920 r. funkcjonowała
w budynku angielska radiostacja wojskowa, następnie istniały
kwatery korporacji akademickiej i mieszkania. Po 1945 r.
budynek najdłużej był siedzibą gdańskiego oddziału Państwowego Instytutu Telekomunikacji (1976–2003), dobudowano
wtedy ostatnią kondygnację. W 2012 r. jako ostatni obiekt na
forcie został zakupiony na rzecz Hevelianum.

Wystawa poświęcona wydarzeniom z 1807 r., kiedy Góra
Gradowa ponownie znalazła się w ogniu walki podczas oblężenia Gdańska przez wojska międzynarodowego korpusu dowodzonego przez Francuzów. Choć kluczowy fragment twierdzy,
jakim były umocnienia wzgórza, nie został zdobyty, Gdańsk
ostatecznie skapitulował.
Zadanie:
Ile manekinów znajduje się na ekspozycji?
Odpowiedź zapisz słownie.
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Zadanie:
Jaka jest nazwa budynku?
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Przed Koszarami Schronowymi, budynkiem, gdzie znajduje się
recepcja Hevelianum (kasy biletowe, sklep), rozciąga się główny
plac dawnego fortu. Było to miejsce ćwiczeń, zbiórek oraz parad
żołnierzy stacjonujących na Górze Gradowej.
Zadanie:
Jak nazywa się ten plac? Jeśli nie wiesz, wskazówkę możesz
uzyskać m. in. w kasie biletowej Hevelianum.
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Pomnik w postaci krzyża posadowiono z okazji upamiętnienia
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Jest wysoki na 16,35 m, szeroki
na 7 m i waży 12 t. Pionowa oś krzyża symbolizuje dwa tysiąclecia chrześcijaństwa, które wówczas dobiegały końca, zaś
pozioma – kolejne, zbliżające się tysiąclecie. Autorem projektu
jest gdański rzeźbiarz Jacek Łuczak. Pomnik stoi na szczycie
Bastionu Jerozolimskiego, w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała
się podstawa pod działo przeciwlotnicze. To jednocześnie
doskonały punkt widokowy położony niewiele ponad 51 m n.p.m.
Zadanie:
Odszukaj dokładną datę odsłonięcia pomnika i wpisz w polu
odpowiedzi właściwą literę.
2 września 2001 r. = G
3 września 2000 r. = D
3 września 1999 r. = Z
2 września 2002 r. = K
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