
Oliwskie szepty 

Oliwa od dawna przyciąga swoim urokliwym położeniem. Mimo wielu zachodzących 
zmian zachowała swój dawny charakter. Przepływające w tym miejscu potoki stworzyły 
doskonałe warunki do rozwoju osadnictwa, dając zarówno możliwość pracy w okolicz-
nych młynach, jak i możliwość odpoczynku wśród parkowej i leśnej zieleni.
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Quiz Czy wiesz, że...?

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

1  Aleja lipowa w parku Oliwskim prowadząca w kierunku 

Zatoki Gdańskiej ma także inną nazwę. Jaką?

 a) Droga ku szczęściu

 b) Królewska aleja

 c) Droga do wieczności

2   Katedra oliwska jest:

 a) najdłuższym kościołem w Polsce

 b) najwyższym kościołem w Europie

 c) największym kościołem w Polsce

3  W Spichlerzu Opackim nieopodal Pałacu Opatów (będące-

go siedzibą Oddziału Sztuki Nowoczesnej) ma swoją sie-

dzibę oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jaki?

 a) Oddział Techniki

 b) Muzeum Oliwy

 c) Oddział Etnografii

4  Spacerując parkowymi alejkami, możemy zobaczyć po-

piersie pisarza:

 a) Adama Mickiewicza

 b) Władysława Reymonta

 c) Henryka Sienkiewicza

5  Dzisiejsza ulica Kwietna w Oliwie nosiła dawniej nazwę 

(w tłumaczeniu):

 

 a) Młynarzy

 b) Różanej

 c) Trzech Stawów 

W miejscu wodospadu w parku Oliwskim znajdował się niegdyś 

Młyn VII, w którym wytwarzany był drut. Pod koniec XVI wieku bu-

dynek został rozebrany podczas prac nad nowym założeniem par-

kowym. Po działalności młyna pozostały tama i staw.

Na terenie dzisiejszego Pałacu Opatów znajdowała się siedziba 

książąt pomorskich.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego na obszarze parku 

Oliwskiego w bliskim sąsiedztwie katedry działał skansen. Jednym 

z ciekawszych eksponatów był wiatrak typu holenderskiego, które-

go zadaniem było nawilżanie i odwadnianie. Pochodzący z przeło-

mu XVIII i XIX wieku wiatrak został sprowadzony na początku lat 

trzydziestych. Przetrwał okres wojenny, lecz niestety w 1977 roku 

został podpalony i podjęto decyzję o rozebraniu zachowanych ele-

mentów i przeniesieniu ich na Wyspę Sobieszewską. W 2005 roku 

wiatrak został rozebrany. 

Również w 2005 roku podczas konserwacji organów odkryto pocho-

dzące z XVIII wieku podpisy rzemieślników wykonujących organy. 

Dzięki temu potwierdzono oryginalne pochodzenie instrumentu. 

Aleja lipowa, park Oliwski, pocz. XX wieku, źródło: gedanopedia.pl



Potok Oliwski wraz z dopływami niczym aorta łączy od wieków 

oliwskie lasy z dawną zabudową wiejską i późniejszą tkan-

ką miejską. Dostęp do potoku oraz pobliskich lasów sprawił, 

że w 1186 roku przybyli na te tereny cystersi z Kołbacza pod 

Szczecinem. Reguła zakonu odwołująca się do naśladowania 

Chrystusa wymagała od braci pustelniczego życia w ubóstwie. 

Cystersi musieli samodzielnie zapewniać sobie pożywienie, 

dlatego rozwijali rolnictwo i uprawiali ogrody warzywne pośród 

leśnych dolin. Tereny oliwskie znakomicie się do tego nadawały. 

A sąsiedztwo potoku pozwoliło zakonnikom założyć kilka młynów 

i stawów. Szum przelewającej się wody można usłyszeć w kilku 

miejscach w Oliwie, które poznamy podczas dzisiejszego spa-

ceru. Według źródeł opactwo powstało na terenie siedmiu wsi, 

które zostały wykupione przez księcia Sambora i ufundowane 

cystersom. W przeszłości szmer płynącego nieopodal potoku 

mieszał się z odgłosami i muzyką, które towarzyszyły codzien-

nym rytuałom zakonników. Ich reguła opierała się na dewizie 

ora et labora, czyli „módl się i pracuj”. Praca obejmowała nie 

tylko zajęcia rolnicze i w ogrodzie, ale także czynności związane 

z życiem klasztornym.

 W tym miejscu warto wspomnieć o modlitwie zakonników, która 

często przybierała postać chorału, czyli jednogłosowego śpiewu 

wywodzącego się z tradycji gregoriańskiej. Tradycja ta ma swoje 

korzenie we wczesnochrześcijańskich rzymskich jednogłosowych 

śpiewach religijnych. Muzyczne początki należy upatrywać 
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w utworach śpiewanych w synagodze oraz w kościołach na 

Wschodzie – w Bizancjum czy Syrii. Pieśni wykonywane były 

przez męskie i chłopięce chóry, a także w żeńskich i męskich 

zgromadzeniach zakonnych. W VIII wieku, dzięki papieżowi 

Grzegorzowi I, liturgia ta została uporządkowana i stworzyła 

podwaliny pod dzisiejszą muzykę chóralną. Warto wspomnieć, 

że współczesna pięciolinia, z której korzystamy, aby zapisać i od-

czytać utwory muzyczne, miała swój początek właśnie w muzyce 

gregoriańskiej. Cystersi jako zakon wyrzekający się bogactwa 

stosował własną oprawę liturgiczną, w której do minimum zo-

stały zredukowane wszelkie ozdobniki. Śpiew był traktowany 

jako modlitwa, którą odprawiano o określonej godzinie. 

Rytm dnia wyznaczało słońce. W zależności od pory dnia śpie-

wano różne utwory w języku łacińskim, zarówno podczas mszy 

świętych, jak i godzin liturgicznych. Dzień rozpoczynał się jutrznią, 

czyli modlitwą poranną przed wschodem słońca. Po zachodzie 

słońca wykonywano nieszpory. W ciągu doby modlitwa była 

odśpiewywana osiem razy. Charakterystyczna linia melodyczna 

wypełniała mury opactwa. Głównym głosem, który prowadził 

cały zakonny chór, był tak zwany kantor, czyli śpiewak, solista. 

Także dzisiaj można posłuchać dawnych utworów wywodzących 

się z tradycji cysterskiej. Kilka lat temu, w 2013 roku, z inicjatywy 

organisty i badacza Jacka Bratke w dawnym kościele prote-

stanckim, należącym obecnie do zakonu cystersów, w parafii 

Matki Bożej Królowej Polskiej został utworzony chór Schola 

Pałac Opatów, ok. 1910, źródło: muzeumpomorza.pl
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Gregoriana Oliviensis, który wykonuje średniowieczne utwory 

muzyczne cystersów. Kompozycje pochodzą z ksiąg muzycznych 

odnalezionych w Oliwie oraz w innych opactwach. W chórze 

śpiewają zarówno zakonnicy, jak i mężczyźni świeccy. Wspierają 

ich głosy żeńskie sióstr brygidek, których zakon przed wiekami 

także modlił się za pomocą muzyki.

Powróćmy jednak do dawnego opactwa , które na przestrzeni 

wieków rozrastało się i przebudowywało. Wielokrotnie było obiek-

tem napaści, grabieży i pożarów. Cystersi rezydowali w Oliwie 

do 1831 roku, kiedy to dekretem króla pruskiego Fryderyka 

Wilhelma III opactwo uległo rzeczywistej kasacji. 

Duże znaczenie dla rozwoju Oliwy miała działalność ostatniego 

opata cystersów – Jacka Rybińskiego (1701–1782), który prze-

niósł się do Oliwy w 1740 roku. To jemu zawdzięczamy m.in. 

Pałac Opatów, park Oliwski, który został udostępniony dla zwie-

dzających, oraz organy znajdujące się w oliwskiej archikatedrze.

Pałac Opatów został wybudowany w stylu gotyckim najprawdo-

podobniej w XV wieku. Początkowo był to niewysoki, parterowy 

budynek, który w późniejszych latach był wielokrotnie przebu-

dowywany i powiększany. Obecnie pałac składa się z dwóch 

dwukondygnacyjnych budynków. Na gotyckie ślady obiektu 

reprezentacyjnego wskazują znajdujące się w tzw. Starym 

Pałacu Opatów sklepienie krzyżowe piwnicy oraz układ cegieł 

w części murów. Po raz pierwszy gmach został zniszczony 

w 1577 roku, a odbudował go opat Kaspar Geschkau. Prace 

budowlane nad drugą częścią Pałacu Opatów, czyli tzw. Nowym 

Pałacem Opatów, rozpoczęły się 10 marca 1637 roku. W 1740 

roku opat Franciszek Zaleski zlecił kolejną przebudowę obiek-

tu. Dalszych przekształceń dokonał w latach 1754–1756 opat 

Jacek Rybiński. Pałac nabrał wtedy rokokowego charakteru 

i stał się dwukondygnacyjnym budynkiem, nakrytym mansar-

dowym dachem z lukarnami. Wybudowano również wysunięty 

trzykondygnacyjny ryzalit i podcienia otwarte w stronę ogrodu. 

Ściany pałacu zostały ozdobione stiukowymi ornamentami. 

Stiuk jest imitacją marmuru, wykonywaną najczęściej z gipsu. 

Co ważne, w centralnej części budynku, na piętrze ulokowano 

salę muzyczną ozdobioną rokokowymi sztukateriami, w której 

nawet współcześnie odbywają się kameralne koncerty. W pałacu 

wielokrotnie zatrzymywał się Ignacy Krasicki, autor między 

innymi Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków, uznawanych 

za pierwszą polską powieść nowożytną. 

Po śmierci opata Rybińskiego kolejnymi właścicielami pałacu byli 

opaci komisaryczni, a więc wyznaczani przez pruskiego króla, 

a nie wybierani przez cystersów. Pierwszym takim opatem był 

znany gdański bywalec salonów Karol Hohenzollern-Hechingen, 

drugim zaś Józef Hohenzollern-Hechingen. Biorąc pod uwagę 

ich tryb życia, łatwo się domyślić, że dali się poznać głównie 

jako osoby roztrwaniające majątek pocysterski, należy jednak 

przyznać, że Karol, osiadłszy w pałacu w wieku niespełna 50 lat, 

przyczynił się do powiększenia parku aż po wzgórze Pachołek. 

Po śmierci Józefa pałac przeszedł na własność króla pruskiego 

i został przeznaczony na lokum dla generałów z gdańskich 

jednostek wojskowych. 

Kolejnym mieszkańcem pałacu została kuzynka króla pruskiego 

Fryderyka Wilhelma IV, Maria Hohenzollern-Hechingen. Z jej 

polecenia wstawiono okna w zachodniej części galerii i udo-

stępniono część parku Oliwskiego dla zwiedzających. 

W 1919 roku znany kaszubski pisarz Aleksander Majkowski 

podjął próbę ulokowania w obiekcie zbiorów Muzeum Kaszubsko-

-Pomorskiego z Sopotu, jednak ówczesne władze Oliwy zdecy-

dowały, że pokoje pałacu bardziej przydadzą się urzędnikom na 

biura i mieszkania. Pojawiły się również pomysły, aby powstał 

w nim lokal rozrywkowy z kasynem, na co jednak nie zgodziły 

się władze Wolnego Miasta Gdańska.

18 marca 1928 roku w Pałacu Opatów otwarto Narodowe Muzeum 

Historyczne Miasta Gdańska, mieszczące bogate zbiory poświę-

cone dziejom ziemi gdańskiej. Swoje miejsce znalazło tu blisko 
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Grota szeptów w parku Oliwskim, 1906, źródło: muzeumpomorza.pl
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55 tysięcy eksponatów. Pod koniec wojny budynek był wykorzy-

stywany do celów militarnych i znajdowały się w nim magazyny. 

Warto zaznaczyć, że wywiezione z muzeum eksponaty nie zostały 

odnalezione. Pałac Opatów ma również swoją tragiczną historię, 

związaną z drugą wojną światową – wycofujące się wojska nie-

mieckie podłożyły pod niego ogień, który strawił go do gołych 

ścian. Budynek niszczał aż do 1958 roku, kiedy to rozpoczęto 

odbudowę, prace zakończyły się siedem lat później. 29 września 

1965 roku odbudowany pałac przekazano Muzeum Pomorskiemu 

i utworzono w nim stałą ekspozycję etnograficzną. W 1989 roku 

zbiory te zostały przeniesione do świeżo wyremontowanego 

Spichlerza Opackiego, a w pałacu rozpoczęto ekspozycję sztuki 

współczesnej. Od 1990 roku w Pałacu Opatów mieści się Oddział 

Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. 

Opowiadając o Pałacu Opatów, nie sposób nie wspomnieć o przy-

legającym do niego parku Oliwskim, nazywanym też niekiedy 

ogrodem Oliwskim.

Tereny zielone przy pałacu zostały udostępnione zwiedzającym 

w celach rekreacyjnych pod koniec XVIII wieku. Opat Jacek 

Rybiński, fundator rokokowego pałacu, początkowo udostęp-

niał park okazjonalnie, zwykle w niedziele i święta. Ogród był 

wzorowany na parkach francuskich i miał charakter barokowy. 

Projekt został stworzony przez ogrodnika Hentschela, realizacji 

zaś podjął się Kazimierz Dembiński z Kocka, który zdobywał 

doświadczenie w ogrodach wilanowskich u księżnej Izabeli 

z Czartoryskich Lubomirskiej. Barokowy charakter ogrodu współ-

grał z istniejącym Pałacem Opatów zgodnie z panującą wówczas 

zasadą, że ogrody powinny stanowić przejście z okazałych pokoi 

do przyrody.

Po śmierci opata Rybińskiego pałac przejął książę Karol 

Hohenzollern-Hechingen, który sprowadził ogrodnika działają-

cego w Poczdamie. Był nim Johann George Nicolaus Saltzmann, 

który po zapoznaniu się z charakterem ogrodu, jego położeniem 

oraz uwarunkowaniami zaproponował przekształcenie go na wzór 

anglo-chiński. W tym miejscu warto zaznaczyć, że park Oliwski 

jest zaprojektowany w sposób zbliżony do słynnego paryskiego 

parku Monceau, zrealizowanego w latach 1771–1779 i uznawa-

nego przez wielu teoretyków sztuki ogrodowej za pierwowzór 

stylu anglo-chińskiego. W opisującej ten ogród książce francuski 

architekt krajobrazu Louis Carrogis napisał, że „ogród powinien 

być miejscem rozrywki ze scenami zmieniającymi się tak jak 

dekoracje w operze”. To znakomity przykład tego, jak muzyka, 

oddziałująca na słuch, może się przenikać z innymi dziedzinami 

sztuki, nawet tak – mogłoby się wydawać – odległymi od niej 

jak projektowanie ogrodów. Spacerując po ówczesnym parku 

Oliwskim, można było odnaleźć drewnianą menażerię, chińskie 

mostki, małe świątynie i altanki o orientalnych motywach. Ogrody 

na wzór anglo-chiński nie tylko nawiązywały estetycznie do 

motywów orientalnych, ale także zawierały symbolikę duchową, 

na przykład woda symbolizowała życie. W ten sposób zieleń 

została urozmaicona usypanymi gdzieniegdzie pagórkami oraz 

małą architekturą. Z tego okresu pochodzą również dwa istotne 

obiekty wzbogacające akustykę parkowej przestrzeni – grota 

szeptów oraz kaskada. Grota szeptów, zwana inaczej uszami 

Dionizosa, to dwie muszle usytuowane jedna naprzeciw drugiej. 

Ich niezwykłość polega na tym, że osoby znajdujące się w dwóch 

grotach na wprost siebie i ustawione do siebie plecami mogą 

usłyszeć nawzajem swój szept. Drugie miejsce o niezwykłych 

walorach akustycznych to niewielki wodospad, a ściśle rzecz 

ujmując – kaskada wodna. U podstawy wodospadu leżą ka-

mienie, po których śmiałkowie próbują przedostać się na drugi 

brzeg potoku. 

Co roku pod koniec sierpnia odbywa się w parkowej przestrze-

ni festiwal Mozartiana. Wydarzenie zapoczątkowane w roku 

Mozarta – 2007, gromadzi melomanów z całego kraju, a nawet 

świata. Spacerując w tych dniach parkowymi alejkami, można 

natknąć się na aktorów przebranych w stroje z epoki, co pozwala 

poczuć się jak w minionych stuleciach. 

Opowiadając o muzyce obecnej w Oliwie, nie możemy pominąć 

organów w pobliskiej archikatedrze. Muzyka była dla opata 

Rybińskiego równie ważna jak piękne wnętrza i wspaniałe 

ogrody. Z jego inicjatywy powstały chór oraz zespół muzycz-

ny. Pod koniec lat pięćdziesiątych XVIII wieku rozpoczęła się 

przebudowa organów znajdujących się w transepcie kościoła 

cystersów. Prace powierzono Janowi Wilhelmowi Wulffowi, 

który przybył na Pomorze z Ornety na Warmii. Młody twórca 

pochodził z rodziny o bogatych tradycjach organomistrzowskich. 

Po trwających blisko pół roku pracach można było dostrzec 

pierwsze efekty. W dowód uznania młody konstruktor został 

wysłany na trzyletnie stypendium do Niemiec i Holandii. Po 
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powrocie wstąpił do zakonu cystersów i przyjął imię Michał. 

W 1763 roku w opactwie ruszyła budowa tak zwanych wielkich 

organów, zakończona dopiero po dwudziestu pięciu latach. 

Razem z Wulffem nad organami pracowała grupa około 20 

zakonników. Zadanie, które mieli wykonać, było nie lada wy-

zwaniem, ponieważ ulokowanie instrumentu w wąskiej ławie 

transeptu nastręczało sporych trudności. Dzięki odpowiedniemu 

rozmieszczeniu piszczałek Wulffowi udało się zrealizować za-

mierzony projekt, przy znacznym udziale innych braci zakonnych. 

Powstały organy złożone z 5100 piszczałek w 83 rejestrach 

(taka liczba rejestrów była niespotykana w XVIII wieku). Na 

szczególną uwagę zasługują piszczałki, które zostały wykonane 

z kilku rodzajów drewna: lipowego, dębowego i jodłowego, ze 

względu na ich odmienne właściwości. Oprócz części drewnia-

nych zastosowano również elementy odlane z cyny. Oczywiście 

piszczałki miały różną wielkość – od kilku centymetrów do blisko 

dziesięciu metrów. Stół gry, a więc ogólnie miejsce, gdzie są 

umieszczone klawiatury, zawierał trzy klawiatury ręczne oraz 

jedną nożną, która obejmowała 32 rejestry. Warto również za-

znaczyć, że w tamtych czasach organy oliwskie ze względu na 

tak dużą liczbę piszczałek w kilkudziesięciu rejestrach należały 

do grupy największych organów w Europie. Nie można przy tym 

zapomnieć, że w okresie baroku sztuka miała wywierać wpływ 

na wiele zmysłów, nie tylko na słuch. Instrument miał nie tyl-

ko oczarowywać swoim dźwiękiem, ale także oddziaływać na 

słuchaczy wizualnie. Organy o typowym barokowym założeniu, 

czyli rozczłonkowaniu poszczególnych sekcji, dopasowanych 

do możliwości przestrzennych świątyni, otrzymały przepiękną 

oprawę rzeźbiarską w postaci tak zwanej szafy w stylu rokoko 

oraz licznych figurek putt (putto jest motywem dekoracyjnym 

przedstawiającym małego nagiego chłopca) oraz aniołów grają-

cych na różnych instrumentach dętych, np. puzonach i trąbkach. 

Bystre oko zdoła też dostrzec interesujące ruchome elementy 

organów. W trakcie wykonywania utworów słuchacze mogą 

śledzić wzrokiem towarzyszący muzyce spektakl: figurki aniołów, 

rozmieszczone w różnych partiach organów, grają na instru-

mentach dętych oraz dzwoneczkach. Dodatkowo poruszają się 

także gwiazdy i słońce. Takie założenie zostało nazwane orkie-

strą niebiańską. W centralnym punkcie organów znajduje się 

witraż przedstawiający Marię z Dzieciątkiem, która jest patronką 

cystersów. Dookoła witrażu rozmieszczono drewniane główki 

putt. Prospekt organowy, czyli frontowa elewacja zewnętrznej 

obudowy organów, którą stanowi przednia wyeksponowana 

część szafy organowej, został wykonany w stylu rokoko przez 

dwóch braci zakonnych: Grossa i Alanusa.

Instrument był jeszcze kilkakrotnie przebudowywany. Można 

wskazać trzy ważne etapy przebudowy. Pierwszy przypadł 

na lata 1863–1865 i został wykonany przez szczecińską firmę 

Kaltschmidt. Był niezbędny, ponieważ po roku 1831, kiedy to 

– jak już wspomniano – opactwo cystersów zostało faktycznie 

zlikwidowane, organy z braku funduszy niszczały. W latach 

1863–1865 Friedrich W. Kaltschmidt powiększył instrument 

o jeden rejestr i zwiększył liczbę głównych głosów kosztem 

bocznych rejestrów. Skonstruował nową trakturę i nowy kontuar, 

dodał także 19 nowych wiatrownic. 

Drugi etap nastąpił krótko przed wybuchem drugiej wojny 

światowej. Głównym celem wykonanych wówczas prac było 

przywrócenie organom pierwotnej barokowej formy oraz ich 

zelektryfikowanie. Prace rozpoczęły się w 1934 roku i były pro-

wadzone przez firmę Józefa Goebla z siedzibą w Gdańsku. Józef 

Goebel odnowił 3000 piszczałek, wstawił silnik wiatrowy wy-

produkowany w Bazylei, pogrupował na nowo głosy organowe, 

a także je przestroił. Po zakończeniu przeróbek oliwskie organy 

posiadały 6800 piszczałek i 101 rejestrów. 

W czasie działań wojennych instrument został znacznie uszko-

dzony. Żołnierze radzieccy rozbili kontuar, rozkradli piszczałki 

i zdewastowali urządzenia elektryczne. Dopiero w 1955 roku 
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Wodospad w parku Oliwskim, ok. 1910, źródło: muzeumpomorza.pl
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organy zostały w całości odnowione. Prace wykonała firma 

Wacława Biernackiego z siedzibą w Krakowie, a ich zakres objął 

dodanie brakujących piszczałek oraz rejestru, którego zadaniem 

było naśladowanie dźwięku dzwonów.

 Dzisiejszy wygląd i właściwości organów są rezultatem pracy 

firmy Zdzisława Mollina, który w 2003 roku przebudował instru-

ment. Dźwięków wydawanych przez organy można posłuchać 

podczas wydarzeń liturgicznych, na corocznym festiwalu muzyki 

organowej, a także, w sezonie letnim, w trakcie specjalnych 

pokazów dla turystów. 

Zwróćmy teraz uwagę na inny rodzaj dźwięków, które słychać 

w Oliwie. To kojący szum Potoku Oliwskiego, którego wody są 

spiętrzane przez liczne młyny. Na terenie dzisiejszej Oliwy, 

Doliny Radości, Przymorza i Jelitkowa postawiono łącznie dwa-

dzieścia cztery młyny pełniące różne funkcje – od mielenia 

zbóż do zastosowania w przemyśle metalurgicznym, np. przy 

produkcji drutu. Początkowo młyny były własnością zakonu, 

który stopniowo zaczął oddawać je w dzierżawę. Wraz z mły-

nami rozwijała się towarzysząca im infrastruktura w postaci 

dworów właścicieli, a także domków, a nawet całych osiedli dla 

pracowników. W trakcie spaceru poznamy dwa młyny. Pierwszy 

z nich znajduje się przy obecnej ulicy Spacerowej 18. Pochodzi 

z 1594 roku i początkowo mieścił się w nim folusz, czyli maszy-

na, za pomocą której ubijano grube sukno. Dzięki odpowiedniej 

obróbce materiał zyskiwał nowe właściwości. W 1614 roku 

cystersi zmienili ówczesną funkcję młyna, dostosowując obiekt 

do potrzeb przetwórstwa zbożowego. Wraz z rozwojem techniki 

i przemysłu nastąpiła kolejna modernizacja i rozbudowa młyna, 

której dokonał Julius Dahlmann. Aktualnie młyn nadal pracuje 

i jest najstarszym działającym tego typu obiektem na Pomorzu. 

Co ciekawe, wciąż można kupić w nim mąkę oraz zdrową żywność. 

Idąc w kierunku kolejnego obiektu na trasie naszego spaceru, 

warto przejść ulicą Kwietną. Pod numerami 34, 35 i 38 stoją tu 

charakterystyczne budynki będące domami służbowymi pracow-

ników okolicznych młynów, którzy zamieszkiwali w nich do lat 

80. XX wieku. Parterowe budynki mają konstrukcję szkieletową 

– elementy konstrukcyjne takie jak słupy czy ramy są elementami 

nośnymi tworzącymi szkielet i są wypełnione cegłą. 

Do dziś zachował się dawny Młyn XIII, pełniący funkcję kuźni 

wodnej. Zlokalizowana przy obecnej ulicy Bytowskiej 1 Kuźnia 
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Wodna po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych w 1597 

roku. Zabudowa składa się z trzech części: warsztatów o dwu-

spadowym zadaszeniu, przedzielonych Potokiem Oliwskim, lecz 

połączonych zadaszonym zabudowanym pomostem. Kuźnia ma 

tradycyjną konstrukcję drewnianą szkieletową, jej ściany są 

pokryte tartymi deskami (ciętymi piłą), a dachy gontem. 

Lokalizację kuźni pierwotnie nazywano Mackershof – od na-

zwiska Hansa Mackera, dzierżawcy w 1598 roku. Kolejna hi-

storyczna nazwa: Ernsttal, po raz pierwszy pojawiła się w roku 

1829 i pochodziła od nazwiska właściciela Ernseln z począt-

ku XIX wieku. Przed drugą wojną światową używano jeszcze 

nazw Eisenhammer i Hammerwerk. Ostatnim przedwojennym 

właścicielem kuźni był Max Hansen, który mieszkał z rodziną 

w dworze Ernsttal. Jeszcze przed 1939 rokiem zbudował w są-

siedztwie starej młotowni nowoczesną kuźnię z urządzeniami 

napędzanymi silnikami elektrycznymi. Podczas drugiej wojny 

światowej produkowano tam głównie narzędzia: kilofy, młotki, 

przecinaki i siekiery. Obydwie kuźnie pracowały do 1945 roku, 

a po ustaniu działań wojennych nowoczesne urządzenia zostały 

rozszabrowane. Oba warsztaty przejęła po wojnie Spółdzielnia 

Pracy „Żeliwniak”, która wykorzystywała je do produkcji narzę-

dzi rolniczych. Od 1948 do 1957 roku obiekt popadał w ruinę. 

Pozostałości kuźni: fundamenty, szczątki ścian i poszycia dachu, 

trzy koła wodne, dwa młoty wodne i nożyce mimośrodowe, dwa 

upusty wody, tama i zbiornik wodny, zostały zabezpieczone 

w 1957 roku przez Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji 

Technicznej (NOT) w Warszawie. W grudniu 2016 roku z powo-

du problemów z finansowaniem działalności Muzeum Techniki 

w Warszawie zabytkowa kuźnia w Oliwie została przekazana 

Gdańsk, dwór Ernsttal i Kuźnia Wodna, ok. 1910, źródło: muzeumpomorza.pl
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pod zarząd Miastu Gdańsk, a 26 stycznia 2018 roku użyczona 

Muzeum Gdańska z przeznaczeniem na nowy oddział: Kuźnię 

Wodną w Oliwie. 

Obecnie kuźnia jest zamknięta dla zwiedzających, ale dzięki 

uprzejmości Muzeum możemy podejrzeć na poniższych filmikach, 

jak wyglądała praca w jej wnętrzu.

1. Produkcja żelaza metodą dymarkową

2. Kucie ręczne podstawki kowalskiej, tzw. babki

3. Piec dymarkowy do produkcji żelaza

4. Praca jałowa koła młota wodnego

5. Kucie podstawki kowalskiej (babki) na młocie wodnym

6. Kucie klina na młocie wodnym

7. Kucie klina na młocie wodnym

Potok, tak jak rzeka, od wieków kojarzony jest z życiem, wital-

nością. Woda jako jeden z żywiołów zawsze była człowieko-

wi niezwykle bliska. Wartki zazwyczaj Potok Oliwski pozwala 

wsłuchać się w opowieść o okolicznych terenach i ich dawnych 

mieszkańcach, którzy korzystali z dobrodziejstwa strumienia, 

włączając się w miejską symfonię. 

Archikatedra w Oliwie, ok. 1900, źródło: muzeumpomorza.pl
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