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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,


