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QUiZ
1. W altanie Parku Oliwskiego pisarka Lou Andreas-Salomé i poeta Rainer Maria Rilke napisali  

w 1898 roku fragment pięknego wiersza. Sprawdź na tablicy upamiętniającej to wydarzenie 
(stoi obok altany), w którym miesiącu to się stało.

a. w maju
b. w lipcu
c. w sierpniu

2. Przy pomniku Adama Mickiewicza rośnie drzewo, które nie pochodzi z Polski. Jak się nazywa (na jego 
pniu znajduje się tabliczka z nazwą)?

a. grujecznik japoński
b. jabłecznik chiński 
c. cypryśnik koreański 

3. Przy Pałacu Opatów znajduje się stary spichlerz – jest to także siedziba Muzeum Narodowego, 
mieści się tu Oddział Etnografii. Nad wejściem widnieje data budowy spichlerza. Jest to rok:

a. 1689
b. 1723 
c. 1806 

4. Przy wyjściu z parku prowadzącym na cmentarz stoi rzeźba Macierzyństwo. Kto jest jej autorem?
a. Anna Pietrowiec 
b. Wiesław Pietroń
c. Zygmunt Kępski  

5. Co znajduje się nad wejściem do kaplicy na Cmentarzu Oliwskim?
a. krucyfiks 
b. figura Matki Boskiej
c. rozeta – okrągłe okno z kolorowym witrażem  



Miejscem przedostatniego spaceru tegorocznej edycji Gdańskich Miniatur będzie bardzo zielona dzielnica – 
Oliwa, słynąca z pięknych ogrodów i otoczona wzgórzami porośniętymi lasem. Jakby tego było mało, to wła-
śnie tutaj znajduje się najsłynniejszy, a zdaniem wielu również najpiękniejszy park w Gdańsku. Park Oliwski jest 
jednym z najstarszych w naszym mieście, ma długą i bardzo ciekawą historię. Ale choć to ten obiekt stanowi 
główny cel naszej wędrówki, postaramy się zobaczyć trochę więcej i odwiedzimy jeszcze jedno zielone miej-
sce – zabytkowy Cmentarz Oliwski. Rosną tu potężne, wiekowe drzewa, pomiędzy którymi stoją pięknie zdo-
bione, stare nagrobki. 

Nazwa dzielnicy nawiązuje do drzewa oliwnego, chociaż ten gatunek nie występuje w Polsce, ponieważ 
potrzebuje więcej słońca i ciepła. Uprawia się go już od wielu tysięcy lat na południu, nad Morzem Śródziem-
nym. Oliwa z oliwek była i jest bardzo ważnym składnikiem diety mieszkańców południowych krain. Dlatego 
warto wyjaśnić, skąd wzięła się ta nazwa nad położonym na północy chłodnym Bałtykiem. W zastępstwie oliw-
ki towarzyszyć nam będzie inne drzewo z rodziny oliwkowatych, jedno z najbardziej okazałych spośród tych, 
które możemy spotkać w naszych lasach i parkach, a mianowicie jesion wyniosły. 

Wejście do Parku Oliwskiego, 
od strony ul. Opata Jacka Rybińskiego 
Zanim wejdziemy do parku, przedstawmy dzieje 
dzielnicy. Historii Oliwy nie da się opowiedzieć, nie 
mówiąc o cystersach. Cystersi to bardzo stary zakon 
katolicki, założony pod koniec XI wieku, w 1098 roku, 
czyli dokładnie 920 lat temu. Założyciel, francuski 
mnich i późniejszy święty Kościoła katolickiego, Ro-
bert z Molesme, otrzymał pozwolenie od samego pa-
pieża Grzegorza VII. Robert był rozczarowany życiem 
w klasztorze, które według niego było zbyt wygodne, 
mnisi nie pracowali, robili to za nich miejscowi chło-
pi i służba klasztorna. Robert pragnął bardzo skrom-
nego życia, wypełnionego modlitwą i pracą. Wraz  
z dwudziestoma dwoma towarzyszami udał się na odległe, wyludnione tereny. Na tym pustkowiu założyli 
nowy klasztor, a od nazwy miejsca – Cîteaux (po łacinie Cistercium), pochodzi nazwa zakonu – cystersi. Wkrót-
ce powstało kilka podobnych klasztorów. Zakładano je na pustkowiach, które za ich sprawą rozkwitały. Klasz-
tory musiały być bowiem samowystarczalne. Cystersi uprawiali ziemię, tworzyli ogrody, sady i stawy, hodowa-
li zwierzęta, budowali młyny i kuźnie. Ponieważ bracia mieli żyć skromnie i w ubóstwie, wszystkie nadwyżki  
z uprawy i hodowli musieli sprzedawać. Mnisi byli więc zapraszani przez władców, którzy przekazywali im roz-
ległe, niezagospodarowane tereny, aby pod ich opieką zaczęły one przynosić dochody. 

Zakony cysterskie powstawały w całej Europie, również w Polsce i na Pomorzu. W okolice Gdańska cystersi  
trafili na zaproszenie Sambora I w 1186 roku. Otrzymali od księcia siedem osad wraz z ziemią. Miejsce, w któ-
rym zamieszkali i zbudowali początkowo nieduży klasztor, nazwali Oliwą. Była to nazwa symboliczna, na-
wiązująca do drzewa oliwnego. Wkrótce dzięki pracowitości zakonników i przychylności następnych książąt  
pomorskich posiadłości klasztoru oliwskiego zaczęły się powiększać i rozkwitać. Jednak mnichom nie zawsze 
dopisywało szczęście, zwłaszcza w pierwszym okresie ich pobytu. Klasztor i posiadłości wielokrotnie były na-
padane przez wrogie wojska. Za każdym razem mnisi odbudowywali swoją siedzibę. Kolejni władcy tych ziem,  
książęta pomorscy, Krzyżacy, królowie Polski, potwierdzali przywileje opactwa oliwskiego. 

Jesion — oliwa

klaudiusz grabowski
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W klasztorze mieszkało około 40 mnichów. Na ich czele stał opat, reprezentujący zgromadzenie na ze-
wnątrz i zarządzający majątkiem. Nad pracą mnichów pieczę sprawował przeor. Poszczególni mnisi mieli róż-
ne zadania. Wyznaczeni bracia czuwali nad klasztorną apteką, biblioteką, archiwum, szpitalem, kuchnią czy 
młynami. Inni byli wyznaczeni do odprawiania nabożeństw w kościołach znajdujących się na terenie posiadło-
ści cysterskich. Mnisi dbali o osoby mieszkające we wsiach i osadach należących do klasztoru. Dla mieszkań-
ców i mieszkanek Oliwy i okolic kazali pod koniec XIII wieku zbudować kościół św. Jakuba. Chorym służył szpi-
tal, a kiedy stary budynek okazał się niewystarczający, rozebrano go w 1666 roku z polecenia opata Aleksandra 
Kęsowskiego i wzniesiono nowy. Szpital nosił wezwanie świętego Łazarza. Wewnątrz znajdowało się osiem sal 
i kaplica. W 1742 roku dzięki opatowi Jackowi Rybińskiemu szpital wyremontowano, a w kaplicy umieszczono 
ołtarz z wizerunkiem św. Bernarda, jednego z patronów zakonu cystersów. Obok szpitala rozciągał się ogród, 
w którym chorzy mogli wypoczywać. Po ostatniej wojnie budynek pełnił funkcje przytułku dla osób starszych. 
Niestety w związku z poszerzeniem pętli tramwajowej w 1963 roku budynek rozebrano. Oliwa pozostawała 
pod opieką cystersów do roku 1772, kiedy to w wyniku I rozbioru Polski znalazła się w granicach państwa pru-
skiego, którego władze nieprzychylnie odnosiły się do majątków katolickich zakonów. Najpierw cystersom za-
brano posiadłości, a w 1831 rozwiązano zakon. 

Oliwa rozwijała się dalej, stała się ośrodkiem gminy, a pod koniec XIX wieku przypominała miasteczko.  
W 1924 roku otrzymała własny herb. Widzimy na nim drzewo oliwne z herbem Gdańska na pniu. Do Gdańska 
została przyłączona w 1926 roku, chociaż mogło być inaczej i mogła stać się częścią Sopotu. W 1925 roku z po-
wodu złego zarządzania finansami gmina oliwska ogłosiła bankructwo. Z jej kasy zniknęły 2 miliony guldenów 
(w Gdańsku płacono wtedy guldenami)! Zwrócono się do władz Gdańska z prośbą o pomoc w spłacie długu. 
Gdańszczanie zgodzili się pomóc, ale w zamian Oliwa miała stać się jedną z dzielnic miasta. Po negocjacjach 
oliwianie zgodzili się, chociaż niektórym ten pomysł się nie podobał i proponowali, aby połączyć się z Sopo-
tem. Ostatecznie Oliwa znalazła się w granicach Gdańska, lecz nie zapomniała o swojej historii i radni dzielnicy 
używają starego herbu z drzewkiem oliwnym.

 
Park Oliwski imienia Adama Mickiewicza 
Park Oliwski ma długą historię, która – tak jak dzie-
je całej Oliwy – wiąże się z cystersami, a dokład-
nie z siedzibą opata. Ponieważ przełożony opac-
twa oliwskiego zarządzał potężnym majątkiem, 
musiał mieć odpowiednią siedzibę. W XV wieku 
wzniesiono reprezentacyjny budynek, zlokalizowa-
ny być może w miejscu dawnej rezydencji książąt 
pomorskich. Rządząca Pomorzem Gdańskim dyna-
stia Sobiesławiców była bardzo związana z Oliwą 
– w kościele klasztornym grzebano przedstawicie-
li dynastii, a jeden z nich, jak pamiętamy, sprowa-
dził tu cystersów. Siedziba opata została zniszczona  
w 1577 roku i następnie odbudowana. W 1637 roku 
rozpoczęto budowę nowego południowego skrzy-
dła. Było ono później rozbudowywane i upiększa-
ne, a ostatnią przebudowę zarządził opat Jacek Ry-
biński. Trwała od 1754 do 1756 roku i nadała pała-
cowi wygląd siedziby, jakiej nie powstydziłby się 
książę. Oczywiście piękna rezydencja musiała mieć 
odpowiednie otoczenie w postaci ogrodu. Do I połowy XVIII wieku nie pojawiło się zbyt wiele informacji na 
temat tego, jak prezentował się ogród przy rezydencji opata. Wiemy, że 26 lipca 1734 roku król August III wy-
dał tu ucztę z okazji imienin władczyni Rosji Anny Iwanowny, ogród musiał więc stanowić godną oprawę uro-
czystych spotkań. W związku z ostatnią przebudową pałacu zmienił się układ zieleni wokół budynku. Zgod-
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nie z modą francuską od strony południowej urządzono starannie zaplanowane klomby z nisko przystrzyżo-
nymi krzewami i kolorowo kwitnącymi kwiatami. Na terenie ogrodu znalazły się również stawy, w których od-
bijały się drzewa i krzewy, a także pływały piękne ptaki. Największy zachwyt wzbudzała jednak prowadząca  
w kierunku wschodnim i pieczołowicie przycinana aleja. Została wytyczona w ten sposób, że z jej końca spa-
cerowicze mogli podziwiać wody Zatoki Gdańskiej, stąd nazwa alei: Droga do Wieczności. Ogrodnik przygo-
towujący projekt dla opata Rybińskiego inspirował się ogrodami przy Pałacu Błękitnym w Warszawie. Ogród  
francuski, który stanowi obecnie południową część parku, do dziś robi wrażenie na odwiedzających. 

Następca opata Rybińskiego, Karol Hohenzollern-Hechingen (spokrewniony z Hohenzollernami – dyna-
stią rządzącą w Prusach), sprowadził znanego ogrodnika Johanna Saltzmanna, który zaprojektował północną 
część ogrodu zgodnie z panującym wtedy stylem określanym jako angielsko-chiński. Był on przeciwieństwem 
uporządkowanych, starannie przystrzyżonych ogrodów francuskich. Miał sprawiać wrażenie naturalnej ma-
lowniczej przyrody. Kręte ścieżki prowadziły przez pagórkowaty teren, przecinany strumieniami, na których 
piętrzyły się strome wodospady. Na szczytach pagórków stały drewniane altanki, przypominające chińskie 
świątynie. Taki właśnie tajemniczy charakter uzyskała północna część parku. 

Następcą Karola został jego bratanek Józef. Był to już ostatni opat cysterski w Oliwie. W 1831 roku władze 
pruskie rozwiązały zakon. Józef Hohenzollern-Hechingen, daleki krewny króla Prus, mieszkał w pałacu aż do 
śmierci w 1836 roku. Wtedy to rezydencja wraz z ogrodem przeszła na własność władcy państwa. Mieszkali tu 
generałowie pruscy, a w latach 1869–1888 księżniczka Maria Hohenzollern-Hechingen, bratanica ostatniego 
opata. Maria zajęła się dobroczynnością, przyczyniła się do powstania szpitala boromeuszek na Dolnym Mie-
ście, zapisywała też znaczne kwoty przytułkom. Do opieki nad ogrodem zatrudniła Gustava Schöndorfa, który 
pełnił tę funkcję aż 45 lat. W tym czasie zaczął sprowadzać rośliny z odległych kontynentów i z powodzeniem 
sadził je w Oliwie. Sprowadził m.in. magnolie, kasztany jadalne, miłorzęby, rododendrony, tulipanowce, cypry-
sy kalifornijskie i wiele innych gatunków. Z myślą o tych, które szczególnie lubią ciepło i wilgoć, rozbudowano 
starą cieplarnię i palmiarnię. Mogły tu rosnąć i cieszyć oko licznych gości odwiedzających ogród. 

Jeden z następców Schöndorfa, Erich Wocke, w 1910 roku założył alpinarium, w którym udało się wyho-
dować aż 570 roślin rosnących w wysokich górach. Napisał nawet podręcznik hodowli roślin górskich na ni-
zinach. Książka doczekała się aż trzech wydań. Wocke był inspektorem ogrodu do 1929 roku, kiedy to Oliwa 
wchodziła już w skład Gdańska i park przeszedł pod zarząd miasta. Największe zmiany zaszły w pałacu, który 
przestał służyć generałom i urzędnikom. Były pomysły, aby urządzić w nim hotel, a nawet kasyno. Na szczęście 
znaleziono dla szacownego gmachu lepszą funkcję. Pałac stał się siedzibą Muzeum Krajowego Historii Gdań-
ska. W 1945 roku obiekt został podpalony przez uciekające z Gdańska wojska niemieckie. W 1965 roku ukoń-
czono jego odbudowę i przywrócono muzealną funkcję. Obecnie Pałac Opatów jest siedzibą Oddziału Sztuki 
Współczesnej Muzeum Narodowego. 

Sam park także się zmieniał. W 1955 roku, w setną rocznicę śmierci Adama Mickiewicza, park otrzymał imię 
poety. Na pamiątkę postawiono popiersie polskiego wieszcza. W 1956 roku staraniem Janiny Lewińskiej na te-
renie parku założono ogród botaniczny, w którym hoduje się rzadkie bądź ciekawe rośliny ozdobne i lecznicze. 
Palmiarnia była kilkakrotnie powiększana: w latach 50. ubiegłego wieku,  między rokiem 1984 a 1985, a obec-
nie jesteśmy świadkami kolejnej rozbudowy. Wszystko po to, by zapewnić komfortowe warunki głównej loka-
torce, 180-letniej palmie daktylowej.  

Oliwskie jesiony
Dla chrześcijan jednym z najważniejszych drzew jest drzewo poznania dobra i zła, rosnące w rajskim ogro-
dzie. Według Biblii pierwsi ludzie, Adam i Ewa, wbrew zakazowi zjedli jego owoc i z tego powodu zostali wy-
gnani z raju, a ich potomstwo, czyli wszyscy ludzie, boryka się odtąd z licznymi problemami. Z czasem uznano,  
że owocem tym było jabłko, a zatem drzewem poznania byłaby jabłoń. 

Tymczasem dla ludzi żyjących w zimnej i wietrznej Skandynawii drzewem poznania nie była jabłoń, lecz je-
sion. W wierzeniach dawnych Skandynawów to on był najważniejszym drzewem, stanowiącym środek świa-
ta. Zanim odkryto, że Ziemia jest okrągła, wyobrażano sobie naszą planetę na różne sposoby. Dla Skandyna-
wów środkiem znanego im świata był potężny jesion, nazywany Yggdrasil. Jego pień spoczywał na trzech ko-
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rzeniach i na każdym z nich znajdowały się trzy kra-
iny, w tym Midgard – obszar zamieszkiwany przez 
ludzi. Pod drzewem mieszkał straszliwy potwór, 
smok Nidhogg, który ze wściekłością obgryzał jego 
korzenie i wysysał krew ze zmarłych. Na najwyższej 
gałęzi drzewa żył natomiast potężny orzeł pilnują-
cy porządku na świecie, który machając skrzydła-
mi, powodował powstawanie wiatrów. Po pniu bie-
gała ruda wiewiórka o imieniu Ratatosk, która była 
pośrednikiem między krainami, przenosiła wieści  
i plotki. Spod drzewa wypływały źródła mądrości  
i przepowiedni na przyszłość. Wśród gałęzi żyła tak-
że koza Heidrun, której pokarmem były liście drze-
wa. Z jej mleka przyrządzano specjalny napój dla 
bogów, naradzających się pod gałęziami boskiego 
jesionu. Według jednej ze skandynawskich legend 
ludzie mieli powstać z drzew Ask i Embla. Ask, z któ-
rego powstali mężczyźni, utożsamia się z jesionem, 
natomiast Embla, z której wywodzą się kobiety, to 
prawdopodobnie olcha, często towarzysząca jesio-
nom i wiązom na mokradłach.

Także inne ludy uważały jesion za drzewo niezwykłe. W bogatej mitologii greckiej dzieje ludzkości podzie-
lone są na kilka epok. Pierwsza należała do ludzi złotych. W ich czasach żyło się najlepiej, nikt nie musiał pra-
cować, ziemia sama rodziła olbrzymie ilości owoców i zboża, nikt nie umierał. Po upadku złotego pokolenia  
nastąpił wiek srebrny. Żyło się gorzej, ludzie nie byli nieśmiertelni i chorowali, niezadowoleni ze swego losu 
buntowali się i nie oddawali czci bogom. Z tego powodu spotkała ich zagłada. Następne, trzecie już pokolenie 
ludzi stworzył najpotężniejszy z bogów Zeus. Za materiał wybrał sobie właśnie jesionowe drewno. Stworzył 
ludzi silnych i mocnych, ale o sercach twardych jak kamień. Ta epoka została nazwana brązową, gdyż właśnie 
z tego metalu wykonywano wówczas wszystkie narzędzia i sprzęty. Niestety jesionowi ludzie o twardych ser-
cach byli gwałtowni i skorzy do walk. Uranosa, boga nieba, pokonał i okaleczył jego własny syn. W momencie, 
gdy krople boskiej krwi spadły na ziemię, narodziły się Erynie i Meliady. Powstałe z dużych kropli Erynie były 
złowrogimi boginiami zemsty (przypomnijmy, że ich ulubionym drzewem był cis). Powstałe z małych krope-
lek Meliady były nimfami jesionu. Opiekowały się dziećmi porzucanymi pod jesionami, dla dorosłych nie były 
zbyt miłe. Krew Uranosa, która spadła do morza, przyczyniła się do powstania Afrodyty, bogini piękna i miłości.  
Na pamiątkę tego krwawego wydarzenia broń wykonywano z drewna jesionowego. 

Epoka brązu to czas wojen, w tym słynnej wojny trojańskiej, oraz wielkich herosów, Herkulesa czy Tezeusza. 
Opisy jesionowego oręża znajdujemy w Iliadzie – utworze poświęconym legendarnej wojnie trojańskiej. Bro-
nią taką władali najwięksi bohaterowie spod Troi, w tym potężny i nieustępliwy Achilles, który właśnie włócz-
nią z jesionu zabił swojego największego rywala, dzielnego Hektora. Epoka brązu także przeminęła, obecnie 
trwa czwarta epoka – żelaza.

Jesion szanowali również starożytni Rzymianie. Uważali, że Jowisz, ich najpotężniejszy z bogów, lubi po-
mieszkiwać na olbrzymim jesionie. Drzewo łączono także z bogiem wojny Marsem.

Doceniano nie tylko drewno jesionowe, ale także urodę samego drzewa. Sławił ją na przykład znany rzym-
ski poeta Wergiliusz. W jednym z poematów (Ekloga VII) tak opisał swoje ulubione drzewa: 

W lesie najpiękniejszy jest jesion, w ogrodach sosna,
Na brzegu rzeki topola, w wysokich górach jodła.
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Święte drzewo Skandynawów, szanowane przez Rzymian i Greków, służyło do odprawiania mrocznych ob-
rzędów u jeszcze innej grupy ludów – Celtów. Celtowie krępowali jeńców wojennych i prowadzili ich pod 
święte jesiony. Tutaj jeńcy byli zabijani przez starsze kobiety o siwych włosach, ubrane w długie białe szaty. Na-
stępnie kobiety wróżyły z ich krwi. 

Słowianie także czcili jesion, obok takich drzew, jak dęby i lipy. Jesionom przypisywano właściwości magicz-
ne, zmarłych chętnie grzebano w trumnach wykonanych z tego drewna, gdyż w nich byli spokojni i nie wracali 
do świata żywych, by straszyć lub dokuczać. Zalecano, by osoby, które poczują się senne i zmęczone, wybrały 
na drzemkę miejsce ocienione jesionowymi gałęziami. Sen pod jesionem był najbardziej krzepiący i bezpiecz-
ny, gdyż dobre drzewo omijały wszystkie węże i inne niebezpieczne pełzające paskudztwa.

Jesion rzekomo nie tylko odstraszał niebezpieczne gady, ale także pomagał w leczeniu ukąszeń. Ranę po 
ukąszeniu należało trzy razy przemyć sokiem z liści drzewa (trójka to magiczna cyfra) i wypowiedzieć zaklęcie: 
„Wypędzam was bożą mocą, Pana Boga pomocą, węże, wężyce, żmije, żmijice, padalce, padalczyce i wszelki 
robaku! Z rozkwituś się narodził, czart cię stworzył, Pan Jezus w cię ducha włożył, a nie dał ci żadnego jadu ani 
mocy. Jako ta woda odpływa, niech i to spływa w imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Trzeba było uwa-
żać, aby z rozpędu na koniec nie powiedzieć „Amen”. Przekreśliłoby to cały zabieg. Należało jedynie podmu-
chać trzy razy na ranę i spokojnie czekać. Zalecano profilaktycznie wplatać gałęzie jesionu w strzechy domów 
i stodół, aby węże omijały zagrody. 

Jesion pomagał również przy wzdęciach, które były wynikiem rzucenia uroku. Aby zdjąć zły czar, należało 
o północy, przy pełni księżyca, udać się na pobliskie mokradła, z zamkniętymi oczami urwać trzy garście jesio-
nowych liści i trzema kęsami ugryźć tyle kory, ile się da. Następnie bez otwierania oczu jak najszybciej wrócić 
do domu. Tu sporządzało się wywar i pijąc trzy porcje, każdą w trzech łykach, należało wypowiedzieć magicz-
ną formułkę: „Jak ta pełnia miesiąca opadnie, tak i mój żywot niech się zapadnie”. Jeśli wzdęcie spowodowane 
było urokiem, to pomagało, jeśli nie – cóż, szkoda jesionu. 

Jeszcze niebezpieczniejszy dla młodych drzewek był inny zabobon. Pień młodego jesionu bywał rozszcze-
piony na dwie części. Przez takie drzewo przeciskano chorowite i słabe dziecko. Potem pień bandażowano  
i zalepiano gliną. Jeśli drzewko doszło do siebie, oznaczało to, że także dziecko będzie odtąd dobrze się cho-
wać. Pierwsze obcięte dziecku paznokcie należało zakopać pod jesionem, aby drzewo chroniło malca przed 
złymi spojrzeniami. Jesion wykorzystywano również jako talizman przeciw utonięciu, sadzono go też przy do-
mach, aby je chronił (jesion faktycznie bywał pomocny, bo jako najwyższe drzewo w okolicy pełnił funkcję pio-
runochronu). Wykorzystywano go w czarach miłosnych. Liście włożone pod prześcieradło miały pomóc w roz-
wiązywaniu małżeńskich kłótni i konfliktów. W wierszu Czary Szymona Szymonowica żona, chcąc sprowadzić 
do domu męża hulakę, ucieka się do przeróżnych magicznych zabiegów. Jest wśród nich topienie wosku, pie-
czenie nietoperza (pamiętajcie, że te ssaki objęte są ochroną), a także palenie jesionowych liści, którym towa-
rzyszy zaklęcie:

Palę to ususzone liście jesionowe;
Jako liście spłonęło, ani zostawiło
Popiołu, bodaj się w nim serce tak paliło.
Przywiedźcie mi do domu męża, możne czary,
Przywiedźcie! bowiem żal mój nie ma żadnej miary. 

Magiczne wybiegi mogą nam się wydawać śmieszne, ale czego się nie robi dla miłości. Jesion to nie tylko 
drzewo magiczne, lecz również niezwykle pożyteczne. Z jego drewna oprócz broni wyrabia się też piękne, bar-
dzo cenione meble. Dzięki temu, że jest ono bardzo giętkie, trwałe i twarde, idealnie nadaje się do produkcji 
sprzętów sportowych: sanek, nart czy rakiet tenisowych, a także instrumentów smyczkowych. 

Napary z liści lub kory mają właściwości zdrowotne. Pomagają przy bólach reumatycznych, działają jako 
środek moczopędny i przy dolegliwościach wątrobowych, przeczyszczając organizm. Napój z kory jesionowej, 
podobnie jak z wierzbowej, pomaga obniżyć gorączkę. Wreszcie, jesion to wspaniała ozdoba parków i ogro-
dów. Jest jednym z najwyższych drzew rosnących w Polsce, może osiągnąć aż 40 metrów, przez co góruje nad 
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swymi zielonymi towarzyszami. Pień ma prosty, powleczony jasnoszarą korą, liście zaś – nietypowe, składają-
ce się z gałązki z dziewięcioma, a niekiedy nawet piętnastoma podłużnymi, wąskimi listkami. Jesienią zmienia-
ją barwę na żółtą. Piękna sylwetka drzewa ma swoje odbicie w nazwie, najczęściej rosnący u nas jesion to je-
sion wyniosły.  

Galeria rzeźby w Parku Oliwskim
Park Oliwski to nie tylko piękna zieleń. Ogrody od 
zawsze wzbogacano o rzeźby, oranżerie (budynki, 
w których hodowano zamorskie rośliny) czy altan-
ki, w których odpoczywano, rozmawiano i słucha-
no koncertów. W wybranych miejscach ustawia-
no ławki, niekiedy starano się o specjalne atrakcje.  
W Parku Oliwskim taką atrakcją jest z pewnością gro-
ta szeptów, złożona z dwóch muszli ustawionych 
naprzeciwko siebie. Stojąc w jednej, słyszymy słowa 
wypowiadane ściszonym głosem w drugiej. To do-
datkowe „wyposażenie” parku zmieniało się. Szcze-
gólną rolę odegrał tu Karol Hohenzollern-Hechin-
gen. Książę objął funkcję po jednym z najbardziej 
zasłużonych dla klasztoru oliwskiego opatów, Jacku Rybińskim. Karol Hohenzollern-Hechingen nie przykładał 
specjalnie wagi do pełnionej funkcji. Do 45. roku życia służył w wojsku, a karierę kościelną rozpoczął na pole-
cenie swojego dalekiego krewnego, króla Prus. Bardziej niż posługa duszpasterska interesowały Karola własne 
przyjemności. Jedną z nich był ogród przy rezydencji opackiej. Do opieki nad nim sprowadził znanego ogrod-
nika Johanna Georga Saltzmanna, który wcześniej pielęgnował ogrody w posiadłościach króla Prus. Saltzmann 
stworzył część parku, którą obecnie nazywamy angielsko-chińską bądź krajobrazową. Piękna zieleń została 
wzbogacona o efektowne, specjalnie usypane pagórki, altanki w formie chińskich świątyń i domów. Takich bu-
dyneczków było 12. Ścieżkom nadano wijący się kształt, także wzorowany na ogrodach chińskich. Urządzono 
piękny wodospad. W różnych miejscach ulokowano pouczające napisy i ustawiono rzeźby wschodnich bóstw 
i demonów oraz zwierząt. Drewniane niedźwiedzie, lwy i tygrysy miały wprowadzić odrobinę grozy, natomiast 
rzeźbione małpy, kolorowe papugi i wiewiórki umieszczone na gałęziach miały zaskoczyć i rozweselić. Odwie-
dzająca ogród gdańska pisarka Joanna Schopenhauer uznała jednak te dodatkowe ozdoby: rzeźby i napisy,  
za raczej śmieszne i niepotrzebnie odwracające uwagę od piękna przyrody. 

Zasługą Karola Hohenzollerna-Hechingena było na pewno otwarcie ogrodów opackich dla odwiedzają-
cych. Trzeba docenić, że gospodarz miejsca starał się, aby goście dobrze się bawili i miło spędzili czas. Urzą-
dzenie ogrodu wpędziło księcia-opata w spore długi. Jego następca i bratanek Józef nie dokonał w ogrodzie 
znaczących zmian, a drewniane dekoracje zaczęły niszczeć. Kolejni ogrodnicy skupiali się na samych rośli-
nach, dlatego w niedługim czasie z ogrodu zniknęły drewniana menażeria i altanki. Na ozdobienie parku rzeź-
bami z prawdziwego zdarzenia trzeba było poczekać aż do roku 1976. Park otrzymał wtedy niezwykle cie-
kawą dekorację, w jego przestrzeni ustawiono bowiem 18 rzeźb, które tworzą galerię współczesnej rzeźby 
gdańskiej. Obiekty wykonane są z różnych materiałów: granitu, piaskowca, brązu, ceramiki, tworzyw sztucz-
nych, prezentują także odmienne style. Galeria powstała z inicjatywy Muzeum Narodowego (Pałac Opatów od  
1965 roku jest jego oddziałem), miała przybliżyć spacerowiczom i spacerowiczkom niezaglądającym do muze-
alnych wnętrz osiągnięcia gdańskich rzeźbiarzy. Prace do galerii przygotowało grono uzdolnionych artystów  
i artystek, których dzieła zdobią muzea, kolekcje prywatne oraz place miast w Polsce i za granicą. Swoje rzeźby 
zaprezentowali w Oliwie między innymi twórcy zaangażowani w odbudowę Głównego Miasta. Można wśród 
nich wymienić Stanisława Horno-Popławskiego, który był głównym projektantem rzeźby w trakcie odbudo-
wy. Widoczny wkład w przestrzeń Głównego Miasta wnieśli także Anna Pietrowiec, Alfred Wiśniewski, Adam 
Smolana, Zygfryd Korpalski, Irena Loroch czy Zygmunt Kępski. Dwóch najodważniejszych prac nie ustawio-
no w parku. Futerał na pragnienia Swietlany Zerling oraz Tors kobiecy Henryka Luli trafiły do wnętrza muzeum. 

❹
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Niestety nie wszystkie rzeźby dotrwały do dziś. Spośród tych, które pozostały na swoim miejscu, wyróżniają się 
dzieła nawiązujące do mitologii grecko-rzymskiej, ale w odważnej, abstrakcyjnej formie. Jest to Niobe z brązu 
autorstwa Janiny Stefanowicz-Schmidt oraz wykonane z tworzywa sztucznego Kształtowanie – Narodziny We-
nus Zygfryda Korpalskiego.    

Cmentarz Oliwski 
Obecny cmentarz nazywany Oliwskim powstał  
z połączenia kilku mniejszych nekropolii, zakłada-
nych przy ulicy Czyżewskiego od 1832 roku. Wcze-
śniej mieszkanki i mieszkańcy Oliwy grzebani byli 
na cmentarzu przy kościele św. Jakuba. W dawnych 
czasach nie było wspólnych cmentarzy, które zna-
my obecnie, wyznawcy poszczególnych religii mie-
li osobne nekropolie. Pierwsi swój cmentarz zało-
żyli katolicy, a nastąpiło to w 1832 roku. Zajmował 
on niedużą prostokątną działkę. Tuż obok, od stro-
ny południowej, w 1835 roku własny cmentarz za-
łożyła parafia ewangelicka. Oba obiekty podzielone 
były alejkami na kwatery o równej wielkości, na któ-
rych grzebano zmarłych. Z czasem obie nekropo-
lie powiększono w kierunku wschodnim (w stronę 
parku). W 1909 roku na cmentarzu katolickim zbu-
dowano kaplicę. Kaplica powstała także na cmenta-
rzu ewangelickim, ale nie zachowała się do naszych 
czasów. Obie nekropolie wkrótce się zapełniły i trze-
ba było pomyśleć o założeniu nowych. Ewangelicy 
zajęli tereny na południe od starego cmentarza ka-
tolickiego, a katolicy – na północ od starego cmen-
tarza ewangelickiego. Nowe obiekty miały podob-
ny układ do starszych. Brama główna prowadziła od ulicy Czyżewskiego, alejki dzieliły nekropolie na dość rów-
ne kwatery. Na nowym cmentarzu ewangelickim, w jego środkowej części, wytyczono okrągły placyk z fon-
tanną. Ponieważ zarówno katolicy, jak i ewangelicy odmawiali grzebania u siebie zmarłych innych wyznań,  
w okresie międzywojnia założono trzeci cmentarz – komunalny, dla wyznawców innych religii i osób bez-
wyznaniowych. Ulokowano go na niedużej działce, na północ od nowego cmentarza katolickiego. Cmen-
tarz komunalny, najmniejszy spośród tego rodzaju obiektów w Oliwie, oddzielony był od ulicy Czyżewskiego  
skarpą. 

Po II wojnie światowej oddzielne cmentarze zostały połączone w całość i tak powstał Cmentarz Komunal-
ny nr 2. Mieszkanki i mieszkańcy Oliwy i Gdańska używali jednak nazwy Cmentarz Oliwski, która obowiązuje  
obecnie. W latach 60. ubiegłego wieku wyłączono z jego granic obszar dawnego cmentarza komunalnego 
dla innowierców, który służy obecnie jako parking. W 1985 roku Cmentarz Oliwski został wpisany do reje-
stru zabytków ze względu na wiele starych i cennych nagrobków. W 2014 roku przy wejściu od ulicy Opackiej  
i w okolicy bramy nowego cmentarza katolickiego zbudowano kolumbaria, czyli ściany z niszami na urny.

Cmentarz Oliwski zajmuje powierzchnię blisko 5 hektarów i jest trzecim co do wielkości cmentarzem  
w Gdańsku (po „Srebrzysku” i Łostowickim). Od strony ulicy Czyżewskiego prowadzą doń cztery bramy, któ-
re kiedyś były wejściem na osobne cmentarze katolickie i ewangelickie. Pomiędzy dawnymi nekropoliami wy-
znaniowymi zlikwidowano ogrodzenia i wprowadzono nową numerację kwater. Nowy cmentarz ewangelicki 
obejmuje kwatery 1–6, stary katolicki: 8–15 i 32, stary ewangelicki: 16–26, nowy katolicki: 27–31. Włączoną po 
1945 roku działkę od strony Parku Oliwskiego oznaczono numerem 7. Kaplica znajduje się na starym cmenta-
rzu katolickim, za bramą główną. Aleje główne i alejki boczne obsadzone są różnymi gatunkami drzew: lipami, 
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kasztanowcami, grabami, świerkami, klonami, jesionami, żywotnikami (tujami), brzozami i wiązami. Na cmen-
tarzu zachowały się groby z pierwszej połowy XX wieku, spoczywa tu wiele zasłużonych osób, w tym autorzy 
książek o Gdańsku i Pomorzu Jan Kilarski i Franciszek Mamuszka, a także znany malarz Stanisław Chlebowski. 

Czy wiesz, że:
•	 W	Parku	Oliwskim	rośnie	2177	drzew.
•	 Potok	przepływający	przez	park	to	Potok	Oliwski.	Niegdyś	działało	wzdłuż	niego	ponad	20	młynów.	Potok	

ma niecałe 10 kilometrów długości. Wypływa w okolicach Złotej Karczmy.
•	 Lasy	Oliwskie	porastające	wzgórza	wokół	Oliwy	zajmują	około	6000	hektarów	(Park	Oliwski	ma	13	hekta-

rów). Stanowią część Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który ma w sumie blisko 20 000 hektarów po-
wierzchni. 
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