
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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