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Zapraszamy na przechadzkę wzdluz Raduni

Gdyby to był Pa ryz
,: :j,,, PaCerUJąC

wzdluż kanalu
],,, Raduni miejsca-

'Ę mi możemy po-
ii czuć się jak w

i.i,.,:,.,,,fi Paryżls,, tzn. po-
czulibyśmy się

gclyby stojące nad rzeką ka-
ilienice odzyskały swój
darr ny blask. na nadbrzeżu
stały ogródki, a wokól roz-
brzmiewał gwar przechod-
niów.

Na razie okolice Raduni
począwszy od kościoła Me-
nonitów do zrekonstruowa-
r}ego mostu na Zaroś]aku
m,ozolnie. odzyskują atrak-
cyjny wygiąd.

Kanal Raduni okolo 1338
roku wytyczyli Krzyżacy.
Przeplywając przez miasto
clostarczai nie tylko wody
lecz energii m.in. dta Wiel-
kiego Mlyna.

Dziś wody kanału giną
nagle w tune]u w okolicach
Huciska.

- Gdybyśmy mogli prze-
p}ynąć Radunię kajakiem,
znikając pod bydynkiem
dawnego Zaka, wypiynęli-
byśmy nieopodal Domu
Opatów Pelplińskich - opo-
wiada Piotr Mazurek, gdań-
ski przewodnik i znawca
dzie,iów miasta.

Przed wojną wałem ka-
nalu biegła jedna z atrak-
cyjniejszych miejskich tras
turystycznych

Spacerując wzdłuż
Raduni warto na dłużej za-
trzymać się przy zrekon-
struowanym moście na Za-
roślaku. Znajdziemy tam
odkopane w czasie remontu
mostu Stare komory siuzące
niegdyś jako magazyny.

(mart)
Zdjęcia Adam Warżawa

- Kajakiem Raduni nie przeptyniemy, jednak warto zajrzeć w te okolice, by poczuć specyficzny klimat miejsca - za-
chęca gdański przewodnik Piotr Mazurek,



W okolicach wejścia do budynku Poczty Polskiej na Targu Rakowym znajdziemy
resżtki starych szyn, Doprowadza nas do starei stacji transformatorowei slużąiei
do zasilania sieci przedwojennych tramwajów. Zasilanie w.energię elektrycz-
ną w przedwojennym Gdańsku wynosilo 'l 20 V prądu stalego.

11-. Dom,0patów; Pnlpliń kiffi
Stoi tuż przy samym kanale Raduni przy ul. Elżbietańskiej.To budowla typowa dla

późnego renesiil15u nirierl;rncizkiego. Donr powsial lla zanlówierlie zakonu cy
stersów pelplińskich. Aż do czasów kasacji zakonu w roku 1823 pelnil

usłmum""
funkcję zajazdu. Rozpoczynając wycieczkę od tego miejsca lvarto zaj-

rzeć.do środka, by zobaczyc ciekawe elementy bogato zdobionej
slenl.

Zrekonstruowany na 1000-1ecie Gdańska we-
dlug przedwojenne,j dokumentacji niewielki

mostek w pobliźuTargu Rakowego przed woj-
ną byl jednym z ulubionych miejsc, gdzie spoty-

kali się gdańszczanie. Tak przynajmniej twierdzą
przedwojenne przewodniki po mieście. Stojąc ple-

cami do Targu Rakowego zobaczymy rozpędzone sa-
mochody na ul. Waty Jagiellońskie. Przed wojną widok

na ulice zaslonilyby nam kamienice.

ldąc w górę kanalu natkiemy się na kościól Me-
nonitów stojący u podnóźa ulicy Biskupiej. Ocalal
mimo zawieruchy ll wojny światowej. Świątynia po-
wstała w latach 1 81 7-1 81 9. Dziś kościól należy do
Zjednoczonego Kościoia Ewangelicznego, czyli zielo-
noświątkowców.
Menonici przybyli do Gdańska w XVl wieku z Niderlan-
dów. Gtówne ich skupisko zna.jdowaio się nad kanalem Ra
duni w rejonie Starych Szkotów i przy Dtugich Ogrodach.

Zobaczymy raczej jego resztki. Do cza-
sów dzisiejszych zachorłał się jedynie
kawalek wieży w którym dziś mieści się
sklep. Na jego fundamentach po lnlojnie
powstał supersam. Kościól znajciowai
się w tym miejscu od XV wieku.

-lrasę 
wycieczki spacerowym tempem pokonamy w okolo 45 minut.

Moźna wybrać się rowerem choć poręczniej będzie nam poruszać się
na wtasnych nogach.

Jeżeli nie odpowiada nam mata gastronomia zlokalizowana w pobliżu
Targu Rakowego na wycieczkę proponujemy zabrać wlasny prowiant.
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Zapraszamy na drugą przechadzkę wzdluz kanatu Raduni

Mostek z panoram ą
ontynuujemy
dziś spacer
wzdluż Radu-
ni. Przypo-
mnijmy, w ze-
szlym tygo-
dniu udaliśmy

się na wycieczkę od Domu
Opatów Pelplińskich w górę
Raduni. Dziś odwiedzamy
miejsca przy kanale aż do
jego ujścia do Mottawy.

Chyba najbardziej cha-
rakterystyczną budowlą
ptzy kanale jest }Vielki
Mlyn. Od zakończenia II
wojny światowej jego nomi-
nalna funkcja się zakończy-
ła, Później pelnił rolę m.in.
dyskoteki. W ]atach 80,,
ubieglego wieku mieszcza-
nie zanurzali się w jego
wnętrzu, by robić dewizowe
zakupy w sklepie Pewex.

Dziś także pelni rolę cen-
trum handlowego.

Niegdyś, ta wybudowana
w XIV wieku budowla, byla
największym średniowiecz-
nym zakladem produkcyj-
nym Europy. Jego mechani-
zmami poruszalo najpierw
72, później 18 kól wodnych.
Później, napędzany już
elektrycznie młyn, do roku
1945 mielil 200 ton mąki
dziennie.

- Wchodząc w okolice
ulic Osiek i Rybaki pamię-
tajmy, że tu w roku 1308
Krzyżacy podczas rzezi
Gdańska wymordowali naj-
większą ilość mieszczan -

opowiada Piotr Mazurek,
gdański przewodnik i milo-
śnik miasta, - To jedna z
najstarszych części grodu,

Dochodząc do ujścia ka-
nalu Raduni możemy na

chwilę skręcić w prawo by
znaleźć się przed pomni-
kiem Obrońców Poćzty Pol-
skiej. Po tej samej stronie
znajdziemy kilkanaście sta-

rych i niszczejących kamie-
nic.

Wycieczkę zakończymy
na tzw. Mostku maLarzy.

- To historyczne miejsce,
z którego wykonano więk-
szość panoram miasta od
strony Motław} - mówi
Piotr Mazurek. - Do dzisiaj
zachowaiy się na nim orygi-
nalne barierki i przęsla.
Mostek oddziela też miasto
od terenów stoczniowych.

Gdy zejdziemy z mostku i
pójdziemy w prawą nabrze-
żem Motlawy wrócimy do
centrum Gdańska

(mart)

Wielki Mtyn nad kanaiem Raduni. Niegdyś największy zaklad produkcyjny średnio,
wiecznej Europy, dziŚ centlum handlOWe, Fot,p'emekśviderskl

W|aściwie dwie ulicą Rybaki Górne

i Dolne, Nazwa uliry wzięla się od

mieszkańców którzy zajmowali się po-

lowem ryb, Tu, niegdyś stały male ry-.

backie d'omki, nie grzeszące co prawda

urokliwa architekturą, a obok nich cu-

mowatv niewielkie tódki, którymi ryba-
cv wvpiawiali się na potowy. Do obec-

nvch'czasów nie przetnłat żaden do,

mek, na ulicach stoi jedynie kilka sta-

rvch kamieniczek i powojenne domy,

Ńa iednei z przedwoiennych budowli

moŹ.my inal.Zć ślady szyldu w języku

niemieckim,

Na wvcieczke oowinniśmy przeznacryć okoto godziny, Moźna wybraćsię

il,*.i.,ri, .i',i.ri. .l. .i *ięk,ry,ń p"",kód komunikacyjnrl,, N?]!-

;i;i ;;Ó;.*;i; godzinach ranńych lub poludniowych, Nie polecamy

wybióraC się w te okolice późnym wieczorem,

rrr. t..ri. *v.i.lrki nie rozpieścimy podniebienia, W powrotnej drodze,

;;.;;il Diuqim Pobrzeżem, moZÓńy zatrzymać się w jednej z kafejek

il;.lł;r;i: Ń.jóizczędnlej jednali jest zibrać ,,male co nieco" ze so,



Początki świątyni sięgają Xlll wieku, To

najstarszy kościól paraf ialny Gdańska.
Swój obecny ksztatt zyskal na przelomie

XlV i XV wieku. 0d roku 1525 należał do
ewangelików. W roku 1 634 na jego

szczycie pojawil się tzw. helm
polski autorstwa Jakuba van
der Blocka. Wyjątkowa jest

też wieża kościola, ma
76 metrów wysoko-

Niedaleko ujścia kanaiu Raduni do
Mottawy, nad samym jego brze-
giem, możemy znaleźć kilka starych

bunkrów pochodzących z pierw-

szej polowy XX wieku, lch

zadaniem byla obrona
centrum miasta przed

dostępem nieprzy-
jacie!a cd strony

Raduni, 0bec-
nie nieści, Z wieży ko-

ściola melodie
wygrywal ca-
rillion skla-
dający się

z 37 dzwonów Sprowadzono go z Ho-
landii w roku 1 738. Zrekonstruowany
zostal po wojnie. Zwiedzając świąty-
nię nie naleźy zapomnieć, że tu po-

chowany zostal gdański astronom
Jan Heweliusz, W prezbiterium
znajdziemy XVlll wiecznd epita- .

fium poświęcone uczonemu.
Możemy teź zobaczyć sam

Myląca jest nazwa obiektu, 9dyż
w rzeczywistości nigdy nie pelnil
funkcji przypisanei mtynom. Jego
zadanie bylo jak najbardziej slużeb-
ne wobec stojącego po przeciwnej
stronie ulicy Wielkiego Mtyna, W mniej-
szej budowli sąsiadującej przez most z

Wielkim Mtynem sktadowano niegdyś
m.in. śrutę, zboże i otręby oraz mąkę, Sam

budynek ma charakter gotycki i powstał okolo
roku l400. Dziś w jego wnętrzach mieści się
m.in, siedziba związku wędkarzy,

kościól
św Katarzyny

można wejść do środka żadnego z bunkrów.
Zasypane są otwory strzelniczą niecale pól

metra nad ziemię wystają drzwi wejścio-
We.

Znajdziemy je po prawej

stronie ujścia kanalu. Do tej
pory odkopano jedynie ka-

walek muru, pozostale resztki
krzyżackiej warowni dopiero

czekają na odkrycie, Sam zamek
Krzyżacy przejęli po 1308 roku i

znacznie rozbudowali. Gdy
Gdańsk ponownie dostal się pod

panowanie korony polskiej, miesz-
czanie pamiętający dokonaną przez

Krzyżaków rzeź miasta zamek rozebrali.
Jego fragmenty możemy odnaleźć także w

kamienicach stojących nad Motlawą.
Część z nich dobudowano do resztek murów

obronnych zamku.
Do czasów obecnych zachowata się jedna z sied-

miu desek obrazu ,,Okręt kościola", na którym
uwieczniono zamek. Niegdyś obraz eksponowany byl w

DWorze Artusa.
Foto8rafl e Marcin Tymlński
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