
Przedprzewodnik
po Kuźni Wodnej w Oliwie

ul. Bytowska 1 , 80-328 Gdańsk 



Z naszego przedprzewodnika 
dowiesz się: 

• Jak zaplanować wizytę? 

• Co warto zobaczyć w naszym Muzeum? 

• Do kogo zgłosić się po pomoc? 

  



O Kuźni Wodnej:  

• Kuźnia Wodna znajduje się w Gdańsku-Oliwie 

przy ul. Bytowskiej 1. Była miejscem pracy kowali. 

Wytwarzano tutaj przedmioty z metalu. 

• Na kuźnię składają się dwa drewniane budynki 

przypominające stodoły. Połączone są mostkiem. 

Pomiędzy nimi płynie Potok Oliwski. Jeden budynek to 

warsztat prawobrzeżny, drugi to warsztat lewobrzeżny. 

• W kuźni znajdują się trzy koła wodne. Przepływa przez 

nie Potok Oliwski. Wytwarzają energię dla pozostałych 

maszyn w kuźni. Tak pracowano w czasach, gdy nie 

było elektryczności. 
  



Co warto zobaczyć w Kuźni 
Wodnej? 

• Narzędzia kowalskie i maszyny. Z ich pomocą 

wykuwano różne przedmioty. Niektóre narzędzia 

są bardzo duże i ciężkie. 

• Ceglane piece, w których rozgrzewano metal. 

• Koła i młoty wodne. 

• Pokazy pracy kowali. Co jakiś czas odbywają się 

specjalne pokazy. Możesz zobaczyć, jak kiedyś 

wyglądała praca w kuźni. 

• Podczas wizyty w kuźni, warto też zobaczyć okolicę. 

Trójmiejski Park Krajobrazowy i Dolina Radości 

to przepiękne miejsca na spacer.  



 

Efekt pracy kowali w Kuźni Wodnej.  



Przed wizytą: 

 

• Zaplanuj odpowiednio dużo czasu. 

Zwiedzanie Kuźni Wodnej trwa około 30 minut. 
• W tym momencie w kuźni brak udogodnień 

dla osób poruszających się na wózkach. 
• W obiekcie nie ma toalety ani szatni.  



Skontaktuj się z nami, jeśli: 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji 

na temat dostępności muzeum. 

Zadzwoń, napisz smsa lub maila 

do naszej koordynator dostępności. 

  



Ważne telefony: 

 

Obsługa Ruchu Turystycznego 

kontakt@muzeumgdansk.pl 

Koordynator dostępności 

Paula Siwak 

p.siwak@muzeumgdansk.pl 

tel.: 509-226-351 
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Jak dojechać do Kuźni Wodnej? 

• Kuźnia Wodna położona jest w Oliwie, 

w Dolinie Radości. 

• Najłatwiej jest dojechać do niej samochodem. 

Parking znajduje się około 50 metrów od kuźni. 

• Samochodem można dojechać od strony ulicy 

Spacerowej lub ulicy Kwietnej. 

• Możesz też dojechać do Oliwy autobusem, 

tramwajem, lub pociągiem.  

• Przygotuj się na dłuższy spacer. Od najbliższego 

przystanku autobusowego trzeba iść pieszo 

około 20 - 30 minut. 

  



Kowadła z warsztatu Kuźni Wodnej. 



Jaki bilet kupić? 

 

• Osobom z niepełnosprawnością przysługuje 

bezpłatny bilet. Opiekunowie takich osób 

również zapłacą mniej za bilet. 

• Jeśli masz wątpliwości, zapytaj osoby w kasie. 

Pomoże Ci wybrać właściwy bilet. 

  



Jak zachowywać się w muzeum?  

Muzeum co roku odwiedzają tysiące ludzi. 

To ważne, aby każdy mógł zobaczyć wystawę. 

Staramy się nie przeszkadzać sobie nawzajem. 

Dbamy również o zabytki, które każdego dnia 

ogląda dużo osób. 

W muzeum przestrzegamy kilku 
ważnych zasad: 

• Staramy się nie rozmawiać, aby nie przeszkadzać 

innym w zwiedzaniu. 

• Nie wnoś na wystawy jedzenia i picia. 

• Prosimy, abyś słuchał osób z obsługi muzeum. 

Dbają one o nasze bezpieczeństwo, a także 

o bezpieczeństwo zabytków na wystawach. 

• Jeśli robisz zdjęcia, nie używaj lampy błyskowej.  



Kuźnia Wodna w Internecie 

Możesz zwiedzić Kuźnię Wodną bez wychodzenia z domu. 

Nazywamy to wirtualnym zwiedzaniem. 

Kliknij tutaj, aby przejść 
do strony internetowej 
„Wirtualne zwiedzanie” 
Kuźni Wodnej w Oliwie. 

Na stronie „Wirtualne zwiedzanie” znajdziesz: 

• Opisy obiektów w języku migowym 

• Audiodeskrypcje obiektów 

• Zdjęcia, które możesz dowolnie powiększyć, 

aby zobaczyć wszystkie szczegóły.  

https://wirtualne.muzeumgdansk.pl/oddzialy/kuznia-wodna-w-oliwie
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Przejście pomiędzy warsztatami.  



Jesteśmy gotowi do zwiedzania. 

Zaczynamy! 

Do zobaczenia w muzeum! 

Gdańsk 2021 
www.muzeumgdansk.pl 

 

http://www.muzeumgdansk.pl/
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