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Swięta Oliwa

Dziewica,
z Anagni,
której kult ongiś
Ivo Roweder w Oliwie wplt,rlwlrtlzil,

a który wywiaty polityczllc wi:rltv,

ona,
podczas gdy niektórzy
op|lszczają Oliwę,
bo stara,
bo nic w niej nie widzą,
albo muszą,
bo powstaje strefa prcsliztt
i horrendalne podatki,
i nie ma już miejsca
dla przyrynkowej księgarni,

to ona, Święta Oliwa, ta stit1,1t,

ot, do starej Oliwy wractl,
i unoszllc się nacl nii1, czckir,
zclly ritzcm z nią się unicść,
lltl 1,1t,zyszctlI czirs,

żr.,lly sl;rt,t, czllsy zllCzqly w1,1tcltc,.

l'lllrtltllirrs .l, .l;tl.ttllr lrvsk t
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Zycie św. Oliwy z Anagni
Kult w Anagni, Castro dei Volstri,

Pontecorvo i TŁivigliasno
Jej ikonograf,a

Święta Oliwa z Anagni,wspomnianaw MarĘrologium Romanum, czczo-
na, jako dziewica, zyła w V wieku w Anagnil, miejscu urodzenia papieży:
Innocentego III (1198-1ż16), Grzegorza IX (1227-1ż41), Aleksandra IV
(1ż54-1261) i Bonifacego VIII (1294-1303), którzy tu czasami przebywali
z całym dworem, w XV wieku wcielonego do Państwa Kościclnego, O jej
życiu niewiele wiemy, jeszcze mniej niż o Ę-
ciu św. Oliwy z Brescii (Olla) i św. Oliwy z Pa-
lermo, Nie znamy dokładnej daty jej urodzenia.
Na świat przyszła w Anagni, od V wieku sto-
licy biskupstwa. Pochodziła z rodu patrycjuszow-
skiego. Wbrew woli rodziców nie wyszła za mąż,
tylko idąc za głosem BoĄm wstąpiła w Anagni
do klasztoru ,,świętych dziewic" (nie benedykty-
nek). Prowadzi|a zycie pokutnę, Za życia umar-
twiała swe ciało: biła się w piersi, dosłownie wbi-
jała sobie igły w piersi, ażeby oprzcć się poku-
som. Posiadała łaskę mistycznych przeżyć, pry-
watnych objawień i wizjl. Współzakonnice często
widziały ją w czasie modlitw unoszącą się w po-
wietrzu (lewitacja2) . Zmarla- wedle George Ka-
ftal - 3 czerwca 492 roku. Zatęm nie mogła żyó
na przełomie VI i VII wieku, jak dawniejsza lite-
ratura podawała, i nie mogła być benedyktynką.
Św. Beneclykt jak wiemy, dopiero ok. 529 roku
zaŁożył słynne opactwo w Monte Cassino, budu-
jąc kościół pod wezwaniem św. Marcina z To-
urs, i ok. 540 r, (a raczej po 540 r.) napisał
swoją regułę. Mieszkańcy Anagni czcią otoczyli
jej grób, ufali w skutecznośó jej orędownictwa.
W obliczu grtlzilcych im zbiorowych klęsk ży-
witlłtlwych i Ilicszczęść wtl.icnnych ucickirli się tlrl
llicj z 1lrtlślll1 rl wslltwiclllliclwrl. Śllrtlv ici ktlIttr

Ryc. 2. Ąnlrrrlli. l)trtlnltl. Swię-
tźl ()liwlr z Ąlt:tglti, ll,csk,
tvvktltt:ltvt,:l 1,Iltlt,l lltltll:tlltts.
l 1xll \lllrr

litt .]. Swięta Oliwa - lmmagine di santa Ryc.4. Swiętlr ()liw:r l';tIt,lt,t, liltt,:,ll.r
t )llr:t stl parete

.r,,tlrjllXIIwieku, kiedyAnaklet II, antypapiez (l l3() l l3tj),7 wlzt,sllilr l l l ł
r,,litl ktlnsekrowałwtamtejszej katedrze ołtarz ku.ic.j czci, ltlt klrll,vltl zlrrzrlltrl
,r lllltłcj urnie jej szczątki. Z następnego wieku ptlchtltlzl1 |lt,ski rv lrlv|lt,tt,

k,rlt,ilry, których twórcą w latach 1ż37-1ż50 był Frirtcr l{tltllltlltls. ( )rl it,sl
l,,rvIlicz twórcą fresku Świętej Oliwy, znajdującegtl się w 1ltlltlwic tlttlgi 1ltt

lllrgtlzy katedrą a kryptą. Aż do czasów Piusa IV (1_56-|.5(1.5) zll;ritlrlrv;tl sit;

rr, Ąllltgni, opodal katedry, kościół pod wezwanicm Swięlc.j ( )liwy. ltlzt,lll:tllv
rr 1.5(l4 r. z okazji budowy obronnych bastionów. Mic.jsccnr jc.j szczt,grllltt,lirl

krrllrl są - optócz Anagni - następujące miejsctlwtlści wlrlskic: ('ltslltl tlt,t

Vrllsci (parafia pod jej wezwaniem), Cori (kościćlł ptltl.jc.j wczwlttlit,tlt), l'tlrr

l(,(,()l,v(), Tiivigliano. Wspomnienie liturgiczne św. Oliwy przy1llttllt w Ąlllr;,,rri,
( ';tsll,tl clci Volsci i Pontecorvo na dzień 3 czerwca. W'liivigliirrlrl l()t,zt,lrvt,lr

{1lrzt.lticsieIlie rclikwii), a w Cori - 1 sierpniit. W szttlcc przctlslllwilttllt llyrv:t

rllrjt,zęścic.i .jako nrłodzt nicwiasta (zakonnica), przycltl,zilttlit w skl,rlllllll1 szltlt;.

z rvcltltlc1,1l 1-1it głtlwic, z palmą w ręku lub u jcj sttip, w llltltllilcwllt,j cksllr
zrt,, z cilllclll ttllicsitlllynl tracl zicnlią (lcwitlrciir) -.j:rk ttl witlzilrry lllt llt,sklrt,ll

k;rlt,tll,y w Allitgtli. l)rzctlslltwicnic tlitszc j Świętc j w 1ltiźllic jszycll wit,klrt,ll tltl

llit,glt tltl ll,csktiw kirtctll,y w Allitglli. W lrlktt lli()() s1l1,1rwitllltl l'clikwiltlz, tltl

1,1tltt,gtl Attltlttitls Sltl,tli, llisktl1l Alllrgrli 1ll.i').1 l()l.]). l sit,l1lIlilt lep.rlź ltlktl,
rv tll,tlt,zyslyltl rlllt,zqtlzit,, zIrlzyl śrllit,llt,lttt, szczl;lki Slviqlt, j ( )liwy.
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Ryc. 17. Autor przed portalem głównym katedry w Ana-
gni, 29.10.2011 z odkrytym w Archiwum Kapituły do-
kumentem traktującym o przekazaniu relikwi Swiętej
Ollwy z Anagni dla świątyni opackiej w Oliwie

,i,
llł

,t#.*,

ll
św.l listtlrilr li,tllttr ()liwy w Oliwic

.llrk closzło do wprtlwadzcnia kultu Swiętcj Oliwy z AIllrgtti w ()liwit"]
,'.l;llltlliit w tym kierunku wszczął Michał Antoni Hacki] ('l'l6_1() ('lltljlrit,t,,

i(ll.().1.17()3 Oliwa), który od 14 grudnia 1683 do 4 mttrcit l7()3 r,tlktl dlię,r)yl
rr ()liwic pastorał opacki. Jest rzeczą jak najbardzicj prrrwcltll-xltlrllltll1. żt,

1:rl,rl lrrłody kapłan zetknął się z kultem Św. Oliwy z Atlitglli 1,ltltlcz;ts swt,l,,()

;lrllryttt w Rzymie. Wiadomo, że pięć lat po święceniach,.jtlz w |(l(1.5 ttlktl,
,, r,vtlli Jean XII Petit, opata generalnego (ż{).01.1610-|5.()1.1(l()J), ll;rt,ki

1lt,lrlił kapłańską posługę u boku ekskrólowej szwcclzkic.j l(r,ystylly'l, j;rktl

1,,j liilpclan i jałmużnik. W Rzymie studiował i uzysklrł tltlkltlt,lrl. Ąlt;r1,,tli

lt,zv 1ylko 66 km na południowy wschód od Rzymu. Jirktl nllliclt klltszlrlttl
rr ( )liwie i zarazem pielgrzym-czcicięl św. O|iwy miał zlt1-1cwltitlllc s;llzv jlr j;;t,r,

rvlrItlnki pielgrzymowania z Rzymu do Anagni picsztl lrlilttltlwit,it, |)lil\v(l
/|llf,/,ymryania się na kilkudniowy pobyt gościnny w kltztlylll rl1lltclwit, t,v
,,tt,lskim. Na trasie między Rzymem a Anagni lezl1 tl1,litclwlt: Allllltzilt tlr

l,rlssanova (1187-1812) i Abbazia Sermoneta (istnic.jc cltl clzisilrj). Mrlżt, jrlz
rvlcdy zakiełkowała w nim myśl sprowadzenia do Oliwy rclikwii lci swiqle1

l,,żcliby tak było, to do zrealizowania tego zamiarru przyst111lil lllrcki tlrlllit,ttl,
l,tlv ztlstał opatem - i to pod koniec swego życiit. Otrzynritł llit trl zgrltlg ;l:t

;,iczit Klemensa XI (1,700-1,7żI), przygotował na tę tlklrzię tl||icltttlt\. W l-rllrtl
l/{)2 (ks. A. Lubomskió podaje rok 1703), zwróciI się cltl l'ict,t,|'lttllrl l (it,
rlrl,cli, arcybiskupa Anagni (1696-170B), jak równicz cltl llrtlltcjszcj klr;litrrly
klrtcdralnej, z prośbą o udostępnięnie dla kościoła tlpackicgtl w ( )liwit, l cli
klvii św, Olirvy z Anagni1 , Zarówno abp Gerardi jak i człtlllktlwic kltlctltltlllt, j

klr;lituły, którzy w tej sprawie obradowali 20listopada l]()ż l,()ktl, tlst()slllll\(l
rvlrli się do jego prośby przychy|nie. Relikwiarz z prclch,allli św. ()liwy ztlsllll
()lw()rzony. Na jego zewnętrznej ścianie zauwazono nitpis: IIl(' Iłl,,'Qllll,
\('/7-SIANICITV OLIVA - ,,Tu spoczywa św. Oliwa". Ze sr,cl:ąlkliw ltltszt, j

Srviqtcj pobrano część ramienia Qlars brachii), którą razcm z pislltctll tlwit,

lzvtclniającym wysłano do O|iwy ż7 marca 1703 r. - juz ptl śnlicl,ci rl1lltllt,

1,1tirlt nastąpiŁa4 marca tego roku. Następca opata Hackicgtl, Kitzitlliclz lJt,

rlctlykt Dąbrowski8 (1,659-172ż), opat oliwski w latach od l7()3 dtl l7]], llit,
klvlrllił się do kontynuowania inicjatywy swego poprzednika.

l)laczego relikwie, przysłane w 17()3 rtlku, musiały czck:rć ltz.J(l lltl,
zltllil1,1 ztlstały w 1739 roku uroczyścic wllt,ttwlttlztlltc cltl klttsztrlt,Ile i swilllylli
rr ()liwic'/ Ntrjpicl-w zcchcic.jnly 1ll,zyjl,zt,t' si svlrllrc,ji ptllilycztlcj. w jlrkit,j

ztlltlitzltl siq tl1l:tclwtl tlliwskic w 1lit,l,rvszt,j 1xllrtrvit,\Vlll wickrl, tlltslq,;lIrit,



lx)słuchźl.illly, jak na tct pytanic odpowiada lwo
l{tlwcclcr'), jeden z największych promotorów
wprtlwaclzenia kultu Świętej Oliwy w Oliwie.

Gcly chodzi o opactwo oliwskie w okre-
sic rządów opata Kazimierza Benedykta Dą-
1lrtlwskiego, następcy opata Hackiego, to przęz
clrły okres jego posługiwania trwała w Euro-
pic lII Wojna Północna (1700-17ż1), prowa-
clzona między Danią, Nor"wegią, Rosją, Sakso-
nią, Prusami i Księstwem Hanowerem z jednej

strony a Szwecją - z drugiej strony. Północne
ziemie Rzeczpospolitej Obojga Narodów by-

ły świadkami przemarszu obcych wojsk, któ-
re grabiły, plądrowały i podpalały połozone na
ich drodze miasta, wsie i osiedla. Karol XII
( l 682-1 71 8), król Szwecji (7697 -171B), które-
mu sprzyjała gwiazda pomyślności, rozprawił
się najpierw zDanią, następnie przerzucił swe

wojska do Estonii i zadał ktęskę wojskom ro-
syjskim (1700), wreszcie pokonał wojska saskie
nad Dźwiną. Znany z hu|aszczego zycia Au-
gust II (1670-1733), król Polski (1697-1733),
brał w tej potyczce udział jako król Sakso-
nii, ale jako władca Polski zażądał od miasta
(iclańska zapewnienia wojskom saskim kwa-
tcr i aprowizacj| Karol XII pragnął w swym

triumfalnym pochodzie podporządkować so-

tlie Polskę - zajął Warszawę, następnie Kra-
kćlw, pobił sasko-polskie wojska, zdetronizo-
wał Augusta II Mocnego. Na jego miejsce po-
Iccii szlachcie wybrać Stanisława Leszczyńskie-
go (l677-1766), jako króla Polski (1]04-1709),
Klrrtll XII, który przez całe życie odnosił zwy-

cięstwtt, został pobity 08.07.1709 przez wojska
ltlsyjskic pod Pótławą na Ukrainie. Skapitulo-
wltł i znalazł schronicnie w Turcii. Rosja na-

ttllllittsl tlpitI-1tlwitłlt cltłc wybrzczc BałtykLr. tlci
llygi 1ltl Nlrrwq,, i ;lrlslltlzilit lrlt trtlIlic l)tllski
ztlctI-tlllizrlwilll(,l|,() Atlt,,tlsllt Il. WtliIrlr zltktlli-
t,7()llll ztlsl;tlll 1ltlkrl;t,tlt z:trvlt1,1vttt w |7]l l,tl|itl.

Opaci oIiwscy

Ryc. 18. Michał Antoni Hacki
(1 683_1703)

Ryc. 19. Kazimierz Benedykt
Dąbrowski (1'7 03-1 7 ż2)

l{vt,. ]()- l,t ;tllt,iszt,l, 1\liltrll;rj

/;rlt,sLl (l/." l/l{))

I'tl clwttIlltsltt litlltcll 1ltlkrtItt, gtly rlr

ny ostatnicj wojny nic ztlstitly icszczc
zagojone, wybuclrłir w llurtlpic 1ltilllrlc-
nej nowa wojna. tym ritzcnl zwltlllt wrl|-

ną sukcesyjną o tron Polski, trwirjllclr

od 1733 do 1735 roku. Dniit ()l.()2. l7-1-]

zmarŁ w Warszawie August lI. Szlircll-

ta wybrała na króla Polski Stlrttisllr-

wa Leszczyńskiego, Piastit, tcściir kltillr

Francji Ludwika XV. Popicrałir gtl Wicl-
kopolska, Prusy, Mazowszc, a z. 1lltlislw
obcych Szwecja i Francja. Rtiwlltlczt,-

śnie nieliczna część szlachty wysttllqllt

na króla Polski Fryderyka Augttstlt. syIllt

'',, rii.* ** O..niego Hac-
ll, llll (l(130-1703), opata oliwskiego
r l l l.].l(183-04.03.1703)

\rltttsta II. Ten przyjął imię Augusta III (1735_1763). Jego ptlplrr,łit Mltlrl

1,,llslilr, Ukraina Zadnieprzańska, a z obcych państw Austria i lltlsjir, Zlr

,,,,;llr się wojna domowa między zwolennikami Augusta Ill i Stlrrlisl;rwlr

l , szczyńskiego (,,Jeden od Sasa, drugi od Lasa"). Do Polski wkl;tt,zltlv

.,ll()wtl obce wojska: rosyjskie, aby chronić zwolenników krtilir Sltslt 1ltzt,tl

',zrvctlami; szwedzkie i francuskie, aby popierać króla Stanisłirwlt l,t,szt,zvlt

,l.,lt,gtl. W Gdańsku schroniłsię StanisławLeszczyński(1617 l7(l(l), krrll l'ttl

l.,l (1105_1709 i 1733_1736) i przebyrvał w tym mieścic otl 2 pltiitit,lltll,:t
l/i} tltl ż7lż8częrwca1734 roku (abdykowałw Sank1 Pclcl,slltllgtl IJl{l),
( )|);ll llranciszek Zaleski10, następca opata Dąbrowskicgtl, tlkirzywlrl lrtj;rl

,,,,..t, Stanisławowi Leszczyńskiemu, odwiedzał go w Gdlrrisktt. ()1lltl sl:rllrl

,tr, lt,z pozyskać przychylność przeciwników króla. Dltttcgtl trtllrl się l7 ltl
t, l,rl l734, razem z Jerzym Konstantym von Hiilsenl l (l673-1737),l l)l(,/(,lI

t,rlllt tlrl Łęgowa, gdziezakwaterował się gen. rosyjski Petcr vtlIt l.ircyl', t)tl

rllt.l,tl 117y5[ał pisemne zapewnienie, że Oliwa zostanie crcl dtlŚwiirtlczclI w()

Il llllvcll <.lszczędzona. Opatwysłał 11marca 1734 roku Gerttrtllt vtltl Ilirtt'lt

llr.l1,, |1.1ql,r.iusa13 (1,690_1752), prreoru oliwskiego (l733-173t{) w lc.j sltIllt'j
,,|,l:rrvic tltl gen. Lacy, który jużprzeniósł swoją lavaterę dtl Prttszczlr (itllrli-

1,1t,l,,tl. Od ż1 lutego do żI marca 1734 roku zakwatertlwał się w 1lltlltctl

,,|,.r,-l,illl l]urkhard Christoph Graf von Miinnichla (1683-|767).orl l7_]_] ltl

r;.,ki lltltl,szrrłek polny. Te okoliczrrości okazały się dla Oliwy łaskirwc"lirkic
,rt,,.,l,i li,lltsztorne jak Brzeźno15, Jelitkowol6 i Sopcltl7 ztlst:tły w llllr.itr l7,}"ł

r,,|. 11 1117t:, 
,)nłnierzy rtlsyjskicll s1ll11tlrtlwanc ispalonc. Oliwir zltś llic. Kllrsz-

l,,l lllllsiill wprltwtlzic lilllttlstlwltt, stllc strlly (tlpitt s1-1tlzywlrl 1ltlsilki l'llZclll

lrrlrlszltlkiclll ijcgtl tllit,t,tlttlli w stt,tlilll 1llrlltt'tl), lrlc w tlkl'csic wltlIi l.csz

,. tlrrktt.t,,rl tl ttrl,zylltltttit, ltrltltt l'rll:,l.r lll(, |)()sV|)lllv siq lllt ()liwq' tlit'szt'zq



scilr, ktrilycIl tlttświlrtlczyly tlścicllllc wirlslii. Nicsllrlktl.jllc c7,ilsy llic s1ll,zy.ilrly

jctlrllrk ttl.tlczystcj ittltttuttritc,ji ktrltu św. ()liwy w Oliwic. Kult wprowaclz()nO

tltlllicrtl wtctly, gcly ustały wojny, zwdzięczt,ltlści wobec Boga za uchronienie

,,1lirctwir tlliwskiegtl ocl ognia i wojny - za wstawiennictwem Świętej oliwy.

lwtl (yvo) Roweder, powołując się na przeprowadzonąrozmowę z opa_

tcm Franciszkiem Mikołajem zaleskim, odpowiada na powyżej postawione

pytanie takimi słowy: Nihilominus nescitur qua retione opus non Consumma-

tl.tm ct Jbstivitas introclucta non fuit. Tfum ex devoto motivo, quatenus Olivense

n()strum monasterium inter ignes et atma tempore ultimi belli et obsidionis

Dantiscanae ab incendio praximo conseruatum, Domino dominantium in gra,

tiam actione sanctae virgini, cujus nomen fundatio nostra refeft, novo vinculo

ct voto obstringeretut; ut ipsa tamquam nomini:j nostń gloria, ecclesiae nostrae

|)atrona, religiosorum matel; totius teńtoń huius tutrLr,, meńtis et intercessione
-,suae 

perennem Olivae imperulat protectionem. In hanc piam sollicitudinem

lneam Rev-mus D. Abbas noster annuit, offitiumbreviańi, ut memini, antiquitus

impressum, definitońo praesentavit et facultatem introducendae festivitatis im-

peiravit. - ,,Nikt nie wie, z jakich względów dzieło to nie zostało dopełnione

i nie odbyło się uroczyste wprowadzenie kultu. zatem z pobożnego mo_

tpvu, gdyi nasze oliwskie monasterium podczas ostatniej wojny oraz oblęże_

nia coanst a (1734),leżąc pomiędzy ognistymi ćwiczeniami i zbrojną walką,

od podpalenia zostało zachowane, w podzięce dla Wszechmocnego i dzięki

wstawiennictwu Świętej [oliwy] dziewicy, której imię nasza fundacja nosi,

nowym węzłem i ślubowaniem rwiązane, aby sama, jako imienia naszego

ch*ału, naszej świątyni patronka, zakorrników matka, całej tutejszej okolicy

obrończyni, dzięki swoim zasługom osłaniała oliwę wieczną opieką. W tej

pobożnej mojej trosce Najprzewielebniejszy pan opat przychylnie przyznał,

że, jak przypo-ina sobie, oficjum brewiarzowe, w dawnych czasach zostało

wyclrukówane, definitorowi przedstawione i możliwość wprowadzenia uro_

czystości dozwolona" (Annales, s. 49ż).

Franciszek Mikołaj Zaleski, drugi po Hackim opat oliwski, powziął za_

miar swego poprzednika i doprowadził jego ideę do celu. w maju 1738

roku, brał ldział wraz Z przeorem Iwo Rowederem w kapitule generalnej

w Citeauxl8, która trwała od 5 do 17 maja 1838 roku, i na której obaj wystą-

pili z prośb ą o zenilolenie wprowa dzeniaw oliwię kultu św. oliwy z Anagni.

Ńastąpiło to w dniach 6 i 7 czerwca 1739 roku, po uprzednim potwierdze_

niu autentyczności relikwii (1ż.05.1739). Kierowano się przy tym - jak pisze

Roweder w Annales _ pobożnym poczuciem wdzięczności za ,,uchronienie

oliwy w roku 1734 t,ld ognia i wt)jny", do czcgo przyczyniłt> się wstawiennic-

twtl św. oliwy, clzicwicy. wstltwicnllictwtl Świętcj oliwy ma rtiwnicż w przy_

szltlści tlcllrtltlić ()liwq i rtkrtlicc 1ll,zctl tlrkirlli klqsklrllri.

l l l,rlt,zysl l lśtl w;ll,tlw:ttlzcll i:t ku ll u

w świ:;t.ylri klitszttlrncii w ()liwic

Nlr.jpicrw omówitlly l]rzyg()t()Wanic dct urtlczysttlści. 'lil lllrlcży ZlltlWll

l\t'. ),e rlic wszystkie przeclsięwzięciazostaną tu wynricIlir)lrc, Ill), 1lct1,1rkllrt,it,

z,. śllicwakami, z malarzami, stolarzami, rzeźbiarzzlmi twtircltllti ttllIltzrir,v

t rlcj,I-1. Niczego nie dowiemy się o musztrowaniu ,,Szw:rjcllrtiw"|'), jlrli siq,

rrllrj11 zitcho*aŻ podcras uroczystości, itd. Ograniczymy się lylktl tlrl lt,ltl,

,,l l{tlwcder zanotował w ,,Annales", zatem: nabycic ntlwycll 1litt-ltllle ltltlrv,

llrltltlwę clłtarza dla rclikwii Świętej oliwy i postawicnic 1liqcirl lll,itttl tl itlllr

l;rlltyclr,

I)aramenty: Dnia 8 kwietnia 1739 roku udał się lwtl ll,tlwctlcl W lrlwlt

lzvslwic bursariusza (ekonom rządzący kasą klaszttlrnt1) tltl kllrszlrll,tt Sirlsll

Nrl1-llcrtanekw zukowie, aby odebrać nowy ornat cllit tlpittlt itlwic tllrlrltlrtv

,ll;r ltsysty. Paramenty te zostały wykonane z białego itcllttllltszktt, llltlltlrv;tllt,

,, ltltcm i srebrem. Cena wynoslła 7173 florenćlw. KtlllwcItl']() 1llzt'jl1l rlisz

(./(,tlic kosztów, przeznaczając na ten cel zapisy, jlrkic Illllisi 1ltzy slrlll:trlr

.,, r lit lIt nych przekazywali ze swego mienia klasztortlwi,
(|ttarz dla relikwi świętej oliwy: Iwo Rtlwc1ct, zwl,tlcil sit; rv "lvt 

z

rlltr l739 roku do Caspara Stroweli21 (Strowelli, Slrtlwt,llrlw). tllirvsLlł,l,rl

lrvlwtircy szkatułek i rzęźbiarza1 z propozycją wyktllllrIlilt z lrlltlll(l\\,;lll(,l,(t
,ltewna jesionowego, dla oliwskiej świątyni klaszttlrrlci, tlltlttz;t |itl t,ut,t Stvtr;

r,.1 ()liwy z Anagni.Zleceniodawca przedstawił rzcźllilrlzrlwi wyktltlilllv lll/(,/
,rt.llic projekt przyszłego o|tarza. Gotowy ołtarz us(itwirlllrl 5 Vl l / l() lrrlrtt,

,, ,vigiiię wprowadzenia relikwi do świątyni klaszttl|ncj, w ;ttltllit,it" tllltlk rrl

t.rr zit,,Cierniem Koronowania". Nowy ołtarz ztlstitl wyllrlsltżrlttV tv slclll tly

1,1 l.yl,, szęśćsrebrnych nowych kandelabrów i ptlsrcllrzitltc gltlgzit, tlu rlltlll:r;l1

t t, fr)[i ołtarza.DzięŁate wykonał Johann Jócle22 ((i(itlc, ( icitle , () l,(l/, l(l /l,i,

]l}.l1.1843), złotnik gdański. Na ołtarzu znajdtlwaly się trzy tlrlllit,t,: ;lrl

,,ltttlku większa, nvan;,,CTedo", zawierająca modlitwy tlit ,.(iltlI,ilt". .,(,tt,tltl"

{,llll Sł()wa przeistoczenia. Po jej bokach dwie mniejszc tlrlllicc ie tlrtltktlwvt,ll

l,,ztlliitrów. Thblica po lewej ręce cełebransa zawierltlir (ckst z cwlrltgt,lil;

,,rr, .litlla (J 1, 1_14); którą celebrans, odprawiając w rycic tI,ytlctrckiltt. tltl

rlr;twiitł na koniec mszy. Trzecia tablica, po prawej rqcc cclc:lllllllsll. /willlil

, 1,1tvlt[ltr"23. zawierała modlitwy odmawiane przez cclc|)rilllsit 1lI zy wlt,lv;r

lIltt |)llr[l kropel wody do wina w kielichu i przy trbnlywlttlitl t-l1k 1ltl rllilr

l()wlllli1,1 clrlcba i wina. Ten pierwotny ołtarz stał tu cltl sic1,1lttilt l7,]() ltllrtl,

l,. ltlllitl ptl urtlczysttlściitch wprtlw:tclzcnia kultu św. Oliwy w ()liwic 1lrlsl;r

\\.l()tl() w.jcgtl nliciscc llrlwY rlllltlz krr czci tcj świętc.i, slltlrzlltlzrlIly lytll t-ltzt,lll

,,t,,illsrt itllltl.tllrtI.tl 1ltzt.z l1,,tl:tt,t,tlrl MiillcIlt],tz Stl1-1tlttt i(,ltslxtllt Stltlwt,li



z ()liwy (grl(tlwy _1 sict,1lllilt |1.1t) l,tlkrr). l'icl,wtllIty tlltitrz ztlstitl 1lt-zcllicsitltly
tlrl l(lr1llicy Swiq,tc.j ()liwy w (ircIlclcwic (Lcśna Ptllana). Rowcdcr, równiez
wctllttg włitstlcgtl prtljcktu, zamć)wił 22 stycznitl,l739 roku u złotnika gdań-

skicgtl .ltllltttltrtt Jóde nowy relikwiarz. Nigdzie nie znaleziono do tej pory
jcgtl tlpisu. Nic z tych przedmiotów kultu do naszych czasów nie przetrwało,
l'tl picrwszym rozbiorze Polski (1,77ż) Prusy Królewskie, na których to tery-

ltlriullr posiadłości ziemskie klasztoru oliwskiego leżały, dostały się w ręce

Iirytlcryka II, zwanego Wielkim. Wówczas klasztor oliwski zna|azŁ się w cięz-

kic.i sytuacji finansowej. Konwent składał się w tym czasie jeszcze z 49 mni-
clltiw, ktćlrym trzęba było zapewnić utrzymanie. Z tego powodl przełożeni
l;lczęli wysprzedaz posiadanych dzieł sztuki, prawdopodobnie tych, które
wyctlfano uprzednio z użytkowania i przechowywano w składnicy klasztor-
llcj; inne dzieła, wyroby ze srebra, dano na zastaw do Gdańska, skąd nigdy

irrz clo k|asztoru nie wróciły. W ten sposob zaginę|y srebrne relikwiarze2s

św. Oliwy i św. Urszuli, wykonane w latach 1739 i 7740 przez zŁotnika gdań-

skicgtl Johanna Jódę. W takiej sytuacji inne dzieła oliwskie zawędrowały do

l)rzozy czy pod Szamotuły.

l}ramy Thiumfalne

Na trasie pomiędzy kościo-
łcm parafialnym pod wezwaniem
św. Jakuba26 i klasztornym (por.
ryc. żż, ż5-33) postawiono pięć
llritm triumfalnych, które zapro-

|ektował na tę uroczystość Iwo
lltlwcclcr. Udekorowano je obra-
zirnli. Większość obrazów przed-
stltwiitła sceny z zycia Świętej Oli-
wy. W cpigramachz7 wysławiano

.jcj cntlty. Jeden oYsraz przedsta-
wilrł papieza Klemensa XlJ28, in-
rry księcia SubisławaZg, fundatora
klitszttlru, jeszcze inny ówczesne-
lltl tlpltttt.

llrama l. picrwszit brama.
tlst ltwitlI ltt Iuż prl,ctl ptlrtltlcnr ktl-
scitllit św. .llrkttlllt, 1ltlświęctlnir
llvl:r rlrzrłtlLt.jllcctlltt wtiwczlts 1-1lt-

1lit,żtlwi ltlcltle ttsrlwi Xll (l7.](} l(vr', ,'.'. ( )lirł:r. K,lst'iril srł. .l;rl.ttll;r

l7-t()). Ztltlllil ii1 1trlrltt,l 1l;t;tlt,zlt, tllt-

tltltlrlwlttly - jlrk sillll lwtl lttlwc-
tlcr, 1ltltlajc w l{zyllric. llltllktlwitlly
t lwicma postaciam i, przcclstawiający-
llli 1-xtpieza św. Grzegorza Wielkiego
i św. Hieronima, którzy w Kościele
Zlrchodnim należą do czterech wiel-
klch Doktorów30.

Brama II. Druga brama ustawio-
rllr llyła przy bramie muru ówczesne-
{rl cmentarza parafialnego3l. Zdo-
llillce ją obrazy przedstawiały dwie
sccny z Ącia Świętej Oliwy. Wywie-
rlrllie presji ze strony rodziców, aby
lvyszła za mąż, oraz jej ucieczka. Na-

1lis nad epigramem: In fuga salus
,,W ucieczce Zbawienie", Na dru-

gicj stronie tejże bramy przedstawio-
llc były mistyczne zaślubiny Świętej
t )liwy z niebiańskim Oblubieńcem. Podczas gdy ona pŁzlczc przctl wc jściclrl

tltl świątyni, podchodzi do niej niebiański Oblubieniec i ofiartlwtr.jc .lc.j śltlllIlv

1licrścionek; Ona zaś, na następnej scenie, podaje Oblubicncrlwi swtl.je llit,
sli,ltlane serce. Napis przed epigramem: Hoc flores arrha crlrtltlttl ,.llrliit,
liwiaty wieńczą zaręczynowy zadatek". - Na tejze stronic clrtrgic.j lll,;ttlty

;ll,zcdstawiony był równięż książę gdański Subisław, fundator klltszlrll tt, kltlt v
llit swym ręku podtrzymywaŁ klasztor i kościół oliwski, ofiarLr.jilc gtl l';tlltl
rltltn Opactwa: Tiójcy Świętej, Bogurodzicy Dziewicy, św. Bcrnitrtltlwi z ('l;r

it,vltl,tx, i św. Oliwie dziewicy: ...imago repraesentans dur:cm Sttllil;lttttttt. |ittt
tlttltlrem huius monasterii, flectentem et oJferentem domum hult<, <,ttttt t,l,r,l,,

:itt gerlgraphice depictam ss, Tiinitati, Deipare, s. patri Bernurukl cl .s,. ()livtt,

t,it,gitti. - Malarz przypuszczalnie zaczerpnął motyrv do tej scclly z'lirlllit,
IitlItclatorów i Dobrodziejów, namalowanych w 1613 roku przcz llct,tllltltltlt
llltltna (1574-1628)32. Th-, po stronie północnej, gdzie w l(l1_5 rtlktl 1lrl
slltwitlntl grobowiec33 ksiąząt gdańsko-pomorskich, spotykamy prltwic itlcll
IVcZIlźl Scenę.

l}rama III. Tizecia brama, ptlstltwitlt,ltt ntt moście nacl Ptlttlkicltr ()liw
sl,illl, ktlttl zabucltlwań lillwirrktr rlliwskictrl, llliitllt tllłt chtirtt itll,kicsll,_y li.wlt

tlI-1tltlwc 1-1<lcliunl, cltl kttircgtl 1llrlrvlrtlziłrl ll strl1llti illylir zwrtictllllt l'l,tllllctll
l,tl ktlŚcitll<lwi Św..litktllllr. Ąllirll trl.;rzilllV \v lrlt,it, lltlkltzywltl lllt tll;tltlwi
tlllrt,ll tlwic sccllV, ;ll-zctlslltrvilti;;t,t, t,tr tt,zt,ltl;t |)()|\ll(||(, slv. ( )lilvv. Nlr 1lit,rlv

Ryc. 23. Papież Klcnlcns XlI



szylIl ()l)lllzic 1lrlklrzlrtllr llylir Swięllr ()liwlr, jlrl<rl li,lęczilclt 1ll,zctl l(rzyzctll,
rllrllitżrlItlt, illiczrr.jllclr się itz tltl kl,wi. Nirllis llitcl clligritltlcnr: /lrllltll cl enil)e-
sc,i1 -,,Runlicni się iczcrwicni". Na drugim tlbrazic ptlkazantl Ją ze spusz-
czonż} głową, przez bezbożnych ludzi odartą z habitu, Napis na epigramie:
Non fugiunt lilia spinas - ,,Lilia nie uniknie kolców". - Z drugiej strony
tej bramy, od strony Stawu Rybnego3a, anioł podtrzymywał dwa obrazki.
Na jednym przedstawiona była ona, jako zakonnica odziana w kukulle35,
z sercem przebitym kolcami - znakami oblubienicy Pana. Napis nad epi-
gramem: Insignia sponsae * ,,Znaki oblubienicy". Na drugim przedstawiona
była, jako stojąca przed wejściem do świąfyni, i starająca się pocieszyć ztoz-
paczoną z powodu swoich grzechów niewiastę, pobudzając w sercu grzęsz-
nicy nadzieję na Miłosierdzie Boże. Napis nad epigramem: Ungit non punit
Oliva -,,Oliwa namaszcza, nie rani" (por. Iwicki, Oliwa, s. 211). Jak podaje
Iwo Roweder w zakończeniu relacji z uroczystości, tenze obraz, owalnego
kształtu, kunsztownie namalowany, przedstawiał portret Świętej Oliwy, dzie-
wicy. WokóŁ obrazl znajdował się napis: Divinissaima Virgo Oliva, Olivae
Patrona. Przy tej bramie postawiono rzeźby przedstawiające św. Floriana36,
męczennika, i św. Kazimięrza37. Do dekoracji wnętrza łuku posłuzono się
baldachimem kościoła większego3'. Wury wypełnione kwiatami uzupełniały
dekorację.

Brama IV Czwarta brama, postawiona na placu przed kościołem klasz-
tornym, jednym frontem skierowanym ku kościołowi św. Jakuba a drugim
ku kościołowi klasztornemu, składała się z czterech obwiązanych wieńcami
i kosztownymi kwiatami wysokich piramid. Szczyty piramid okryto cTwo-
rokątnym nowym baldachimem, sporządzonym z rzadko spotykanego ada-
maszku, Na frontonie (frontispicio), od strony kościoła św. Jakuba, postać
anioła trzymała obraz, na którym przedstawione były dwie sceny z życia
naszej Świętej: 1. Święta Oliwa stojąca przed wejściem do świątynl i za-
chwycająca się chwałą Nieba, które się nad nią otworzyło, padŁa na kolana.
Napis przed epigramem: Casus ad ascensum - ,,Przypadek do wspinania się".
2. Odpoczywającej na swoim łożu Świętej Oliwie ukazuje się niebiański Ob-
lubieniec, wielkiej postury i miłej twarzy, i mówiący do niej: Surge, propera
amica mea -,,Powstań, pospiesz się, przyjaciółko moja". Napis przed epigra-
mem: Excitat ad requiem * ,,Zachęca do odpoczynku". - Na tej samej bra-
mie, na froncie od kościoła klasztornego, przedstawiony był Apollo (grecki
bozek słońca, opiekun sztuk, szczególnie muzyki, stróz prawa i porządku)
z wieńcem laurowym, trzymający herb koadiutora (Jacka Rybińskiego3g),
składający się z chorągwi kościelnej opatrzonej krzyżem i napisem: In hoc,

,sil4tn rcgil 1,1 l,ittt,it .,Ptltl tynl zllltkicnr rzilclzi izwycięzlr". Zltll1czrlllc ltt

rllslrlyllc,jc, tl1,1tz t,zltszl,:t l ltll1k,;l (syllllltllc wilrty i slllit,Ilt,ltltlst,i), rltlltrtsz;1

,,r,; tltl tlstlIly ktllttlitl(rlI lr.

llraItra v. l)iiltir lltitllllt 1lrlstltwitltrit llyłir tuz l)rzy sillllylll wciscirl tltl lrtl

., irlllt klasztornego. Ozdtlbitltla była trzema tlbrazitnli, W śl,tltll<u większylrr,

1,r l lltlkitch mniejszymi, ze scenam i z życia świętej oliwy. Nir jctltlylll rllll ltzit,

1,,zetlstawiona była w pozie lewitacji (Sancta Oliva virgtl ittt,tllit tt lcl,tlt t,lt

l,tttt), czyliunoszącej się, podcras mistycznych doznań ptltrlttl ziclllil1, 1lrltlzi

\\ lilllźl pize, ,akonn" *rpółtowarzyszki, które często były świlrtlkirtlli tlr|i,it,lr

,(etl.Napisprzedepigramemgłosił:NonquaeSuperterruftl-,'Nicllllrjci'irlż
1ltlllilcl ,ir^ią". Na diugim oirazie przedstawiona była w ptlzyc,ji sictlzllt,t,j,

,, rllwartym nad nią Nńtem, Niebieski oblubieniec ptlkazywirł ,lcj cllwlrlę

|,l,,P,tlsławionych i piekielne tortury potępionych. Napis głtlsił: I"x lti,s tt,tttti

lltt,\ ltLltts _ ,,Od tych tylko jedna bariera". _ obrazwiększy przcclstirwiitl t11l:rtlt

,/;rlcskiego, który wrazze swoim konwentem klęczy przed świcżtl wztlit,sitt

lrvlll tlłtarzem Świętej Olilvy Dziewicy, wskazując jedną ręką nźl 1,1:ttltltlrlw;tltv

1,,trliżcj klasztor oliwski, d-gą zaś kładąc na ołtarzu księgę błlrglrlIrl1, N:rllis

1,rzccl epigramem gŁosi: Vovet clevota oliva _,,Pobożna Oliwlr śltlllrrjc", 
,llr

..,..n" pi"ypomina obraz ołtarza głównego, namalowanego 
,p1,7,c,/, 

Allrltzt,;;r

\lccha}o * loso roku, na którym opat Hacki wraz całym ktlllwclllt,tll 1ltl

ltclrją się Swoim Patronom: Tiójcy świętej, NM Pannie iśw. l}t,llrltltltlr\'t

z ('lairvaux.

Roweder nię zdradził, kto był

livtirc4 tych malowideł. Zapew-

lle .iakiś domorosły malarz. Mo-
ze rnieszkający w Oliwie Johann
llciclreich? Dwadzieścia |at póź-

rlic.j, w 1760 roku spotykamy go

|)l,zy renowacji Sali Pokoju, za co
rllrzymał wynagrodzenie: 6 flore-

lrtiw (por. Iwicki, Oliwa, s. 21).

|'rr.y clbrazach Swiętej Oliwy autor
,lrlszukuje się pewnych inspiracji
rv l'iśmie Świętym - w Pieśni nad

l'ic,śltiami (Pnp ż, 10) oraz w li-
st,ic św. Pawła do Kolosan (Kol 3,

l ]). O Pieśni nad Pieśniami czyta-

ll|y w ()praco\Manym do jej wstępie:

l'it,,śti ttud Pieśniami, piaśti nu.ipięk-

tticj,s:tt, tlllit,wujqcu tttiltl,ić tlwj-
l!t ll llttllcnńt. tttill1.1,,, lltll('Ill\,(-,tlll,

I{yc. 24. lłlrtlcl Iwtl l{tlwt,tlc1,1t ( l(l)() |'/(l\ ),

|)Iz(,()l,il tlliwskit,tr l ( ( )liw;l, zltkl ysl i;r l\;ll (,(l l \, )



1lltltttit'tttttt, l)()l(l(':()tI(t : :ttl'ltl1|,lt,ttt tttttl 1lięlrtt<,.j ttlitl<.ltttttt,i tl,stll4,. 'li: s.ltlwir
1ltr c.vl,cllcttcr, 1lltstr.j11 cltl plrzcclstitwitlllych sccIt. Ś*. Pawcł wc wspon]nilrnym
liścic 1liszc, zclly szukać tcgo, ,,co w górze, gdzie Chrystus siacla po p.o*i"y
l}tlglr". Przcznaczeni jesteśmy do niebieskiej chwały razem, Ninł.'Ś*ięta
()liwa króluje już w tej chwale tazem z chrystusem. zapewne lwo Rowe-
clcr wiedział na podstawie kazań św. Bernard a z clairvau* i pru. św, Teresy
z Avili oraz św. Jana od Ktzyża, że Pieśń natJ Pieśniami jest alegorią: oblu-
llieńcem jest Chrystus, oblubienicą - Kościół, NM Panna lub dusza ludzka.
Tirkie myśli podsuwał owemu ,,domorosłemu malarzowi". Auto r przypusz-
cza, że w v,yżej wymienionych obrazach Świętej oliwy. uwzględnione iostały
następujące wersety z Pieśni nad Pieśniami: 1, 2; 1, 5; ż,9;2, 10;3, 1;3, j;
1, 9; 5, 1; 5, B; 8, 6 oraz z Księgi ozęasza Proroka (2,21- 25). Zaś z kazań
św. Bernarda z clairvaux o pieśni nad pieśnialzi, następuj ące kazania: xlx,
XXVII, LXXI, LXXIII, LXXIX.

Uroczystość wprowad zenia relikwii

Uroczystości rozpoczęły się w sobotę, 6 czerwca 1739 roku. Na czas
plowrócił ze swej podróży wizytacyjnej po klasztorach polski opat Franci-
szek zaleski. z Gdańska i okolicy oraz z pomorza przybyłyjuż wczesnym
rrrnkiem tłumy wiernych. w kościołach Gdańsku ogłorźono tę uroczystość
z ambon. pomiędzy prrybyŁymi pielgrzymami znajdowali się równiez inno-
wiercy z Gdańska. Roweder wypowiada się o nich nieprzychylnie: ,,przeto te
tlziwaczne i rogate stworzenia lekcewazące niedzielę staiy aootoła-i kręciły
się gniewnie nvyczajembydła" (Annales, s. 506, tł. RD). Klasztory przysłały
swoich przedstawicieli: od cystersów w pelpliniea1 przybył przeu i siedmiu
klrpłanów-muzyków, od kartuzów z Kartuz42 prr"oi, gdańscy dominikaniea3
przysła|i przęora i trzęch zakonników, gdańscy karmeliciaa, reformaci z pohu-
llrnki (stolzenberg)as po cztelech zakonników, jezuicial ze starych szkotów
icclnego zakonnika. Licznie reprezentowany był tez kler diecezjalny z bli-
skit i z daleka. Równiez liczny był udział szlachty pomorskiej. Dwaj wysokiej
I,1rtlgi szlachcice, Jan Konarski (1690-1757), kasztelan po*o..ki (l73s-I757i,
i kazimięrz sartawski, sędzia krajowy w Tczewie, doznali szczególnego za-
sl,cz,yttl: nieś|i relikwiarz od kościoła św. Jakuba do trzeciej bramy irium-
lirlrlcj. kościół klasztornya7 b|yszczaŁ w odświętnym wystroju, przed pro-
ccsii1 podejmowano gości obiadem: szlachtę w pałacu opackim, kapłanów
tliccczjalnych zakonnych w leżącym w obrębie murów klasztornych hocspi-
t,jtlllr gtlścinnym, zwanym xenodochiuma8. początek uroczystości zwiasto-
wltl.y tl gtlclzinic l2.3() dzwony kościoła klasztornego i pobliskiego kościoła
św. .llrktlllir. Nit wiczltch tlbu ktlścitlłtiw, .jak rtiwnież nzl specjaln"j 

"n'p,rrr"

lofter Otiw hn Sotrc 
'6!ó 

(3elóngre noó b.n 6óaltdć błrorr glgfl b bł *ctbebrclc).

Ryc. 25. Klasztor Oliwski, rysunek wedle obrazu Andrzeja Stecha, ].686

Ryc. 26, Oliwa, Klasztor OO Cystersów, widok od strony południowej, 166011979

4 S?et<her

Ż M<rrsćoll

i 1llrlktl. tlk. l7ł1)

3 Ercnl,toge
4 O"onqer,e

ll.

lłyc ]7. I'llrrl zltlltltltlwltll klltszltll llvt,ll



llll |)lil(,l| |)lz(,(l l(()s(,irllt,tll klltszl()1,1lylll, tltlticszczłllltl krlllislrlrv i llęlllrcz.y.
W 1ll,zct,wltclt rtliętlzy [licicIll tlzwtltltiw rtlzllrztlricwtt-ltt ttlt 1rt,zcllliltlt lllttzykit.
l'l,zy s(ltwic rytlIlynl (zIlir.jtltlwał się za clzisiejszą ,,Białą Szktlłą") ustzrwiły
się llirtcric, kttirc ctl pcwien czas odpalały salut armatni. W międzyczasie
przymaszcrowało z muzyką Bractwo Strzeleckieag, w odświętnych mundu-
|,LIch, z karabinami i chorągwiami, w szyku zbrojnym przymaszerowało od
strony domu adwokata (dzisiejszy gmach kurii arcybiskupiej) i ustawiło się
na drodze pomiędzy kościołem św. Jakuba i kościołem klasztornym. Przry
relikwiach na ołtarzll Świętej Oliwy, w kościele klasztornym, sześciu odzia-
nych w mundury ,,szwajcarów" trzymalo straż. O godzinie 13.30 dwaj mnisi
oliwscy, odziani w swoje zakonne kukulle, przenieśli w zupełnym milczeniu
do kościoła św. Jakuba owinięty w welon relikwiarz, postawili go na głów-
nym ołtarzu, przy którym dalszych sześciu ,,szwajcarów" pełniło straz. Droga
między oboma kościołami przedstawiała podniosły widok.
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Ityc. 32. oliwa, Kościół Klasztorny OO Cystersów, od strony północno-zachodniej, t725

- Na wschód od kościoła - stary pałac opatów, w okresie urzędowania opata
Kaspra Geschkau (1_569-1584) przebudowany 1519 z domu książąt gdańsko-pomor-
skich.

- Na zachód od kościoła - browar, rozebrany w latach 7832133.

- Na zachód od browaru - szafarnia z sygnaturką, zbudowana w okresie rządów
opata Mikołaja Muskendorf (1474-1488).

W szafarni mieściłv sie m.in.:

- Apteka;

- Akademia Filozofi czno-Teologiczna ( 1739-ok. I7 83), założol7a przez Yvo Ro-
wedera (l699-176_5), przeora oliwskiego (I738-I]5Ą

- Dormitorium braci-konwersów (sypia|nia). Opat Jan Grabiński (1630-1638)
k<lnsekrtlwał 0_5.04,1ó37 w Kaplicy Mariackiej dwa dzwony, z których jeden, o imie-
llitr ,.św. I]crnarcl", przęznaczony był na wiezę dormitorium braci-konwersów Qlro
ttlrri ltmnilrlrii .fiutntm conversonlm in honorem s. Bernardi, por. ,,Annal es", s. 27I);

- l)rukarnia Klasztorna (1676-1703). Maszyny drukarskie przekazano 19 lu-
tcgtl l74.5 tlllr tlrtlklrrrri jczLritćlw w Brirniewie, ZałoĄcielem drukarni oliwskiei był
cystcrs llliwski Michlrl Allt<llli l Ilrcki, p(lźnic.iszy opat oliwski;

- Kits:l Klilszltlrlrit;

ł.l

- Sierlzillil S:;rlu,

- Szkrll:t K:llrllichlr (ltt],l l'r.ł5). rv t,zq,śt,i 1ltillltlcltt,j, tttl llltxvltttl tltl rvt,jst,i;t,

ll:l |)illl(,ll(, i ;tit,lrlszrlll |)l(,lll(,.
- Szkrlła lLw:rllgclick:r ( ltt2_1-190.1), w części ptllrrtlrlitlwc.j, tltl wc.jścilr tltl llllylt;l,

tlit 1lltrtcrzc i piętrzc;

- Mieszkania dla słuzby kościelnej.
Szafirrnia spłonęła, podpalona 25 marca 1945 roku przcz ll,<lsjirlt. lłl tltllltltltl

rvitlliu, mieści się tu od 25.06.1962 r. kuria biskupia gdańska, <lcl l()()2 ktlt,iit ;ttcylli
sktlpia.

l{vc. _]_l. ()liwir, ktlściril kllrszlrllttl,. rlitlttk tltl 1rtiltltlcIlcgtl zltclltltltl. ||i7()
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Przcz Lę oclświętnic przyozdobitlną trasę, przy biciu dzwonów i dźwię-
kach muzyki,kroczył w uroczystej procesji do kościoła św. Jakuba opat Fran-
ciszek zalesk| odziany w szaty pontyfikalne, otoczony asystą (ceremoniarz,
diakon i subdiakon), a za nim podążał oliwski konwent prrywdziany w swoje
kukulle, i zaproszeni goście. W kościele św. Jakuba najpierw wszyscy zamarli
w półgodzinnym modlitewnym skupieniu, podczas gdy z chóru rozbrzmię-
wała cicha muzyka instrumentalna. Poczem dwaj starsi mnisi przekazali re-
likwiarz dwom przedstawicielom szlachty (Jan Konarski i Kazimierz Sartaw-
ski), którzy nieśli go aż do trzeciej bramy triumfalnej. porządek procesji był
taki: na czele znajdował się krzyż i chorągwie, następnie szedł opat Zaleski
z asystą, za nimi niesiono relikwiarz, którego otaczało sześciu ,,smvajcarów",
dalej konwent i goście. cała procesja, od kościoła św. Jakuba do trzeciej
bramy triumfalnej, odbywała się w ciszy i bez śpiewu, wszyscy szli z zapa-
lonymi świecami, Dopiero przy tej bramie ze wszystkich więż rozbrzmiaŁa
muzyka: raz dnvony, to znowu trębacze i dobosze. Podczas postoju przy
trzeciej bramie wystąpił chór z odpowiednim hymnem i partiami solowymi.
Teksty napisał przeor Iwo Roweder, muzykę skomponował ojciec Lambert
Franck5o. po śpiewie poboznych pieśni i prrry strzałach z moździerzy konty-
nuov/ano procesję. Relikwiarz oddali szlachcice w ręce przedstawicieli du-
chowieństwa. Przy przekroczeniu progu kościoła klasztornego rozbrzmiały
organy, biły dzwony, zespoły na instrumentach dętych prowadziły dialog po-
między organami i salwami z moździer.zy obwieszczając tę uroczystą chwilę,
że oto nowa patronka uroczyście wchodzi do oliwskiej świątyni. od tego
dnia oliwski kościół klasztorny mial czteręch patronów: łójcę Świętą, NM
Pannę, św. Bernard a z Claiwaux i Świętą Oliwę, dziewicę z Anagni. Przęd
nowo wzniesionym ołtarzem nowej patronki, na którym spoczął relikwiarz,
opat zaintonował Tb Deum laudamus - ,,Ciebie, Boże wysławiamy". Hymn
jubileuszowy, tlłożony przez Iwo Rowedera i skomponowany przez Lam-
berta Francka, oraz uroczyste nieszpory zakończyŁy dzisiejszą uroczystość.
Trzęba tl tęż zaznaczyć, żew lroczystych nieszporach brali udział zawodowi
muzycy i śpiewacy, nadając nabożeństwu oprawę artystyczną. Podczas ca-
łego Magnificat odpalano z armat salwy honorowe. zę względu na licznych
wiernych, którzy chcieli zobaczyć relikwiarz, nie zamykano świątyni. straż
przy relikwiarzu pełnili ,,żoŁnietze szwajcarscy". Kolację podano dla szlachty
w pałacu opackim, dla pozostałych gości w xenodochium. po ostatniej ho-
rze brewiar zow ej (completońum)s1 jeszcze t az wystrzelono salwy honorowe,
a wkrótce na wszystkich wiezach klasztoru zabrzmiaŁy instrumenty muzyczne
- według dokładnego rytuału i w dobrze ułozonym porządku (tliligenti ritu

ct ttllctt!tl tltllittl,|,l)lt(,(,tllll\lttl). ltl:tszlrlr tlliwski 1ltlsiittllrl wriwczlts 1liqt'wit'z:
l<tlścitił kIltszttll lly .ł: tlwit, l;tslttlrlwc i sygllirtul,kir; ktlścitil św. .lltktllllr jt,tlrll1;

szltl'ltrIlia52 ptlsiittlillit wrlwczlts sygllirturkę.

Festyn ludowy

Następny dzień, niedziela 7 częrwca 1739 roku, przybrał cllitt,itklr.,t lt,

slynu ludowego. Juz wczesnym rankiem, o godzinie 4, salwy ,l, t,1,1,,l,j,dl,it,rl,y

rol,poczęły radosne święto (diem laetitiam initiavit), poczcnl tl gtltlzitlit, .5

lrlzbrzmiewała z więż obu kościołów muzyka świąteczna, Ptl tltlśllicwltlritl
rv świątyni klasztornej godzin brewiarzowych (chórowych) wicrrri z ( itl:r1-1sk;r

r tlkolicy zaczęli napełniać świątynię. Nadchodzące procesje z l)r,lt,jnt, .lc

litktlwa i Sopotu zatrzymały się przy Xenodochium, gdzic powitłrł .jc rtjt,it,t,
l.. i l ian Schulzs3, proboszcz oliwski (17ż4-17 52, 77 55-17 57), zachęclr.ji;c je t lr t

|,,/rzenia nowej patronki. Stąd udały się one przy śpiewic pobtlznych 1lit,srri
i lliciu dnvonów do kościoła klasztornego. Panny ze wsp()mnianycIr wyżt,j

lllicjscowości niosły płonące świece, które ustawiły na świecznik:rch 1ll,zy rll

tlrl,zu Świętej Oliwy. Przed sumą odbyła się w kościele klaszttlrltytll 1llrlccsj;r
z Najświętszym Sakramęntem i msza pontyfikalna, celebrowżIna |)|/,c,/, rl1l;tl:t

./.lrlcskiego. po odmówięnhl credo dwaj dominikanie wygłosili rlkrllit,zllrl
scitlwe kazanie: w kościele klasztornym po polsku, w Kaplicy Mirriircki,., j"l 1lt,

llicmiecku. Obiad podawano w czterech różnych pomieszczc1,1iltcll. w ()|)il(,

llvic - osobom dostojnym i szlachetnym (magnates et nobilc:; itt ttllllttttt|,
rv ref'ektarzu duzym55 - zaproszonym kapłanom zakonnym i tlict,t,zj;rltryrlr

1tl,,qulares et saeculares cleńci in maioń reJbctorio), w ref'cktirrztl lltltlytlt''('
..rvicckim muzykom (laici musici in paruo refectońo), w pokojrr tlrlllltl ll()\(,lll
llt,lo (Xenodochium) pozostałym mieszkańcom Gdańska i gtlścirtlrl zil(,llvtIl,

,llrk dnia poprzedniego, od godziny 13 po południu, rozbrzmicwltllt z rvlt,z

lllr przemian gra dzwonów i instrumentów mlzycznych, Przccl llicszllrlIlttllt

l)() l-tlz ostatni rozeszŁy się echem armatnie salwy (słb vespcris.figlnttis lttt

tttt,tttorum explosiones provocabant echo). Po wybornej kolacji i brcwi;tlzrlwt, j

l,tlrrlplecie, rozbrzmiała ze wszystkich wież i z placl przed frtlnlclrr krlścirlllr
lllrlzyka, spotęgowana wielogłosowym echem. Sztuczne ognie, wyl)tlszcz()ll(,

;llzy lltlgato iluminowanych łukach triumfalnych i obrazie św. OIiwy, zitkrlll
, zyly rtroczystości. Wieczorem przygrywała orkiestra, bramy triunll'itlllc llyly
( )swict l()nc przez setki świeczek, fajerwerki rozjaśniały cicnl ntlści.



l{rlzkwit kulltl i.iegrl z:tllik
;rtl k:ts:lcie kl:tszttlru

Ktrlt Świętc.i ()liwy r()zp()wszcchnił się
sttlsttllktlwtl szybkcl w samej Oliwie i oko-
licy. Rtlkrtlcznic w niedzielę po Bozym
('iclc tlbchodztlno jej święto z odpustem.
W urtlczystych procesj ach z Brzeźna, Jelit-
ktlwzt i Sopcltu panny przynosiły zapalone
świcce, które później stawiały na świecz-
nikach c:łtarza Świętej Oliwy, dziękując
ztt lo, zc spalone w 1734 r. miejscowo-
ści odbudowano, i prosząc nową Patron-
kę o ochronę klasztoru oliwskiego i oko-
licznych wiosek. W późniejszych czasach
zamiast świec składano w ofierze pienią-
dzc (1 talar i 10 groszy), aż Jan Jakub
Schweminski-s7, od 1838 do I874proboszcz
oliwski, zv,yczaj ten zniósł. Srebrny reli-
kwiarz zaginął w okresie między I rozbio-
rem Polski a Kasatą k_lasztoru oliwskiego.
Dzisiaj nawet w samej O|iwie nic już o nim
nie wiadomo. Święta Oliwa była też czczo-
na w Gręnc|ewies8. Tam z inicjatywy prze-
tlra Rowedera wybudowano w marcll 7739
roku dom wczasowy dla oliwskich zakonni-
ków. Wzniesiono tez kaplicę ku czci Świę-
tcj Oliwy, którą opat Józef Jacek Rybiń-
ski poświęcił 21 sierpnia 7740 roku. Nie
wiadomo, czy kult naszej Świętej rorwinął
się na Morawach, dokąd zakonnik oliwski
tl. Gzrbriel Rudolphsg z okazji odwiedzin
swtlich krewnych zabta| dla swego wuja,
.lana M. Hol|an, kanonika praskiego, cząstkę re|ikwii naszej Swiętej, przy-
woż,tlc w zamian za to relikwie św. Barbary i św. Jana Nepomucena. Kult
Swiętc.j Oliwy, ptldobnie jak kult św. Maternusa"(), nie przettwał w Oliwie
rtlzllitlrtiw Ptllski. Czyjcclnak zanik ku|tu świętej Oliwy w Oliwie mozna uwa-
,1,1lć ,l,itjcutl zIlicsicllic'/ Jil cltlbre pytanie dla fachowców - od liturgii i prawa
kt lściclllcut l.

Ryc, 34. Oliwa, Katedra, obraz oł-
tarza głównego,,,Patroni klasztoru
oliwskiegcl". Twcircą obrazu jest dzie-
ło Andrzej Stech (1635-1697), 1ó86.
Twórcą ołtarza głównego jest Andrzej
Schltiter (1634-1711), 1688

I':tllrllli ltrlśeitll:t i klilsztrlrtl rl!iwskicgll
( l lttó-ltl3l )

patronami klasztoru cystcrsćlw oliwskich w latitcIl tltl ll|i(l tltl lli.}l s;1-

,lićljca Święta, Matka Boska i św. Bernard z Clairvźlllx('l. W kl,tlltice lilltsz

ttlrnej - Annales Monasteńi olivensis _ pod datl1 l4 sicrpllilr 1_5(),l (,/Y

tamy: Hoclie idem D. episcopus [Hieronimus RozraŻcwskiI ultt,sc,,'tltl'il t,'ttt

1ilum et mai.us altare in honorem s. Tiinitatis, B-mae V Muriuc ct ,s. Ilt't'tttttllt

,,Dzisiaj ów pan biskup [Hieronimus Rozrazewski] konsckrtlwlrl świllly

rlię i ołtarz główny ku czci Tiójcy Świętej, Błogosławioncj l)zicwicy Mlrryi

i św. Bernarda. Na innym miejscu,

17 maja 1616, czytamy; ecclesia

tlostra in honorem eiusdem inidivi-
duae Tiinitatis dedicata esl - ,,Na-
sza świątynia jest dedykowana na

cześć Trójcy Świętej". Inskrypcja

1lortalu głównego głosi m.in.: Ecc-
lcsia... S.S. Trinitati B.V Dei parae

uc mellifluo Doktoń Bemardo de-

di.cata esl. - ,,Kościół dedykowany
jest Tiójcy Świętej, Najświętszej

Maryi Pannie i Bożej Rodzicielce,
jak również miodopłynnemu dok-
torowi Bernardowi". Wszystkich
wyżej wymienionych trzech patro-
Ilów przedstawia malarz gdański

Andrzej Stech na swym obrazie
z 1686 roku dla obecnego ołtarza
głównego. Od 6 VI 1739 docho-

tlzi jeszcze cmvarty patron - Świę-

ta Oliwa z Anagni, dziewica. Od-
Iąd czczeni byli w Oliwie czterej

1latroni: SS. Trinitas, Deipara, S. Bemardus e/ S. olivu, ł,irgtl (1lrlt" Ąlltllrlt,s,

s. 509).

obraz ołtarza, dzieło Andrzeja Stecha, 1686, przcclstitwilt l)ill|'()ll()W l\()

ścitlła i konwentu oliwskiego: Tiójcę Swiętą (ukazani1 synllltl|iczIli(' |)l/('/

1lrtlmienic wychodzące z górnej strefry obrazu), NM l'ltllllę i św, lJt,trllrttllr

z ('lltirv:tttx. Funclrtttlr tlltltrza itlbrazu, opat Michitł Allttllti lllrcki tlli;tzltltV

w tltllrlcj strclic tlll1,1tztl, klgt,zy wl,i|,/,,/,c swytll ktlttwclllcllt 1ltllct';rjlle siq'tlllit't't'

swycIl 1xttl-tlltriw.

Ryc. 3-5. Oliwa, Kateclrlr, tlllrltz tlll:tlzlt 11l"rvtt,,

go, Patroni klaszttlllt ol i ws lł,i t,gt l, l 1-1ttll l tt, l t l, l ivr t t

cą obrazu |est Andrzcj Stcch ( l(l-]5 lrltl / ), l{ri,i(t



I lw:t gi tllll.ycz:;cc ;lrtlwcIl icllt,i i
tlwr'lch rlst:ttnich filtrlgrafii

Ks. AlckslrIttlcr Jttn Lubtlmski w la-
llrch l9ż6 1945 piasttlwał w Oliwie róż-
llc tlrzędy: wikariusz katedralny, pre-
Ickt przy tlliwskim gimnazjum, ceremo-
lliirrz większy przy katedrze, notariusz
1lrzy Sildzie l Instancji, dyrektor Caritas,
kltnclcrz kurii biskupiej. W tym czasie
zltintcrcsował się dziejami i zabytkami
istnicjącego tu niegdyś opactwa cyster-
stiw. Opublikował na ten temat sporo
irrtykułów, na podstawie których uzna-
ny jest za największego znawcę dziejów
tlpttctwtt oliwskiego. Władze powojenne
wysiedlily go 1 września7946 roku z Pol-
ski. Pismem, wystawionym dnia 8 stycz-
llia l967 roku w Fischbach (NRF), gdzie
cltl śmierci był proboszczem, upowaznił Ryc. 36. Ksiądz Aleksander Jan Lubom_
ituttlra do wglądu w swój pozostawiony ski (1893-1968)

w Polsce księgozbiór i do przejęcia z tegoż wzbldzających zainteresowa-
nic książek i fotografi. Księgozbiór ten składał się wówczas z kilku tysię-
cy lbliałów, które zdeponowane były na strychu kuzynek ks. Lubomskiego,
Stanisławy Będkowskiej i Anny Lubomskiej, zamieszka|ych przry ul. Lcona
Wyczółkowskiego 63 w Gdańsku-Siedlcach. Z tego księgozbiorl, który ze
względu na brak zainteresowania się nim ze strony odpowiednich instancji
wkrótce został przekazany na makulaturę, autor uchronił od zniszczenia:
mtrnuskrypty i artykuły autorstwa ks. A. Lubomskiego, parę starodruków,
książki dotyczące opactwa i katedry w Oliwie, w tym parę egzemplarzy Die
Mónche von Oliva i również kilka egzemplarzy Annales Monasterii Oliven-
,lil, sicdem roczników tygodnika diecezjalnego Katholisches Sonntagsblaft fiir
dus lJi,stum Danzig, mapy Oliwy, fotografie, Powyższa fotografia pochodzi
,l, Icgoż zbioru. Wykonał ją w 1938 roku Paul Haustein62 (1895-1986), gdy
rcstźlLlrował obraz ołtarza głównego, na którym odkrył następującą inskryp-
c.ię: Andr. Stach fec. Ao 1óBó. Odnośnie znalezionych w księgozbiorze arty-
ktrkiw ks. A. Lubomskiego należy tu zaznaczyć, że za radą AugusĘna Cie-
siclskicgtl, tlpztttt w Mogile, autor poleciŁ sporządzić z nich kopie, które 1970
71|g1-1tltltlwltł ritzcnr z krtltkim bitlgramem o ks. A. Lubomskim w Bibliotece
(itlirliskici l'AN, (sygll. IstlrrltI Ms.3l(l9, Akc (l/7l, sygn. IlltlwltI Ms.5864,

Akc. (l/7 l). lirkit. sillllt, lrr)|)l(, Illzt,sllrl Alclliwtltlt l'lttlslw()w('lllll w ( itllrllsktr,

Al,clliwLltll Zitktlttllt,tlltl ( )( ) ('ystct,stiw w S,l,c,l,yl'l,ycLl i Mtlgilc, llilllirltt't't' St'

Illillrtrium l)uclttlwIlcgtl w ()liwic, ltls(ytuttlwi I lisltlrii Szttlki l )tliwe l sYtt'ttr

(iclailskicgo i Instytuttlwi Historii Sztuki Uniwcrsytcttt illl. Atllrtlllt Mit'kic

wicza w poznaniu.



|'l,zyllisy

ANA(iNI, stlrrtlżyllrc nliasttl włtlskic w prclwincji Lacjum, ok.66 km na połu-
tlllitlwy wsclrticl tld Rzymu, zamicszkałę przez pradawnych Herników, zdobyte
3116 przcz Rzymian, od V wieku stolica biskupstwa (egzempcyjnego z prawem
ltzywania paliusza), zasłynęło w średniowieczu, jako miejsce urodzenia czterech
plrpiczy, klórzy tu czasami przebywali z całym dworem, por. Reklams Kunst
Iłiihrcr, Bd. V: l9J4, s. 444-448.

t-EWITACJA, |od łac. levitas lekkość] zjawisko paranormalne, oznacza:
sprzeczne z prawem ciążenia unoszenie się w górę ciała podczas stanów mistycz-
nych lub najwyższy stopnień zachwytu (ekstaza), występujące w zyciu niektórych
nlistyków, np. u Swiętej O|iwy z Anagni (V *.); Swiętego lózęfa z Kupertynu
(l6()3-1663), franciszkanina konwentualnego i mistyka; Swiętej Teresy z Awili
(1_51_5-1582), karmelitanki; bł. Władysława z Gielniowa (ok. 1440-1505) - ber-
nardyna, l750 beatyfikowanego, 1759 patrona Królestwa Polskiego i Li|;qy, 1962
patrona Warszawy. Zjawisko lewitacji zna u swoich wyznawców również Bud-
dyzm, Islam, New Age, Taoizm, Yoga.
Pclr. A|fio Giacca|ia, Świę4t Józef z KupeĄnu - święty lotów,Niepokalanów 1995;
LCI, Bd. 7:1974, s. 206-208 - tu rycina ze sztychu Caspara Froij, 1781, przed-
stawiająca lewitację J. z Copertino; Bd. 8:79']6, s. 461 - fot. ekstazy św. Teresy
z Avili; LThK, Bd. 6:1997, s. 864

HACKI, Michał Antoni (1630-1703), opat oliwski (1683-1703), fundator m.in.
ołtarza głównego głównego, por. Iwicki, Der Hochaltar der Kathedrąle in Olivą.
Ein Werk von Andreas Schltiter, Hochschulverlag - Freiburg Br. 1980, s. 10-43;
Tenże, Hacki, Michael Antonius, Abt von Oliva (1683-1703), *Konitz ]630, vor
X.l4, tOliva 1703.III.4, [w:] Altpr. Biogr., Bd. V 2. Lieferung, Marburg/Lahn
200'7, s. 1805-1807; Tenże, Konwent Oliwski, s. 66-12

KRYSTYNA (1626-1689), córka Gustawa Adolfa, królowa Szwecji (1632-1654),
przyjęła wyznanie katolickie i abdykowała, poświęciła się - zwłaszcza w Rzymie
- wiedzy i sztuce.

OFICJUM; nabozeństwo, modlitwy brewiarzowe, brewiarz (por. przyp. 51).

LUBOMSKI, Aleksander (1893-1969), kapłan diecezji gdańskiej, największy
zllawca dziejów i zabytków opactwa oliwskiego, wysiedlony z Polski 0I.09.1946,
zm. jako proboszcz w Fischbach, diec. Freiburg Br., por. Iwicki, Lubomski Alek-
:;antler Jan, fw:] Słownik BiograJiczny Pomorza Nadwiślańskiego, t. III, Gdańsk
l997, s. tt7-88.

ItELIKWIE fłac. reliqua - pozostałość, reszta szczątek, okruchy] RELIKWIARZ
- nłtczynia do przcchowywania relikwii, por. Iwicki, Oliwa, s.242-244.

l)ĄI]R()WSKI, Kazimicrz Benedykt (ok. 16_59-1722),opat oliwski (1103-1122),

;ltlr, lwicki, Ktlnwcnt ()liwski , s. 41-42.

l{()WllI)l1l{, Iwrl (l699 l76_5) (Rhtlwctlcrh, Rtlhwcclcler, Rohwcttcr, Rtlwcttcr,
lvrt, Yvrl), tltl l7l,\ rrtktl czltlIlck ktllrwctrttt cystcrs<iw tlliwskich (17 l1 l165),

_5

(r

()

tlltltlzil siq w llrlllll(.wl(.. 1,,tlzlt, |/,().].l()()(). ztlslltl tlcltt'zcz()llY llil ilrrig Mlrlt'rlsz.

Nic jcsl zllltlllt tl;tllt |(.l]() lllotlzt,llilt irlli tllrty ttt'tltlzclliil .jctlrl l'tltlzeltslw:t. /,tl;tltlt

.jcst w klrżtlylll 1llzylxrtllrtt lyllitl tllttit clll,ztu, kttiri1 1ll'zy.jIrrrt.jcrtty zlr tlltlq ttt'tltlzt'tli;t.
jegtl roclzicc, Mltt1llirctrs lltlllwctlclcr, iznatla tylktl z itlticItilr lllislrllcllr, wYtllrli

rtir świat tlśmitlrtl dzicci:
l. Joannes (chrzest 20.06.169'7, zm. ż1.02.1757 jako bcrntrrtlyll),

2. Matthaęus (chrzest 17 .02.1699, zm. 29.05 -1'/65 j ako cysl crs),

3. Jacobus (chrzest 21.04.170l),
4. Petrus (chrzest 02.0ż.1,'704, zm. 02.08.1175 jako bernarclyn),

_5. Adalbertus (chrzest I7.04.I'706),

6. E|isabęth (chrzest 25.02.1708),

7. Franciscus (chrzest 01.04.1709),

8. Antonius (chrzest 31.05.1713).

Georg Liihr (1855-1939) podaje, ze spośród rodzęństwa pięciu bllrci kszllrlt,ilrl

się KÓlegium Jęzuitów w Braniewie, mianowicię: Jan, Matettsz, l)itllr. Atllrlllt,ll

i Antoni. Joannes i Petrus wstąpi|i do zakonu OO Bernarclyntiw. W llI,itrricwskit,lr

księgach zmaiychnie znajdujemy żadnej adnotacji o ich zgtlllic, rtiwIlicż tl zgtltlit,

ich rodziców. Występuje tam tylko Matthias Rohweddcr, zm.0].l1.17_](), ilrllylrl

razęm - Matthias Rhowedder, zm.28.7I.1148. Prawdoptldtlllrlic sl1 ltl klt,wlll

naszego przeora.
Mateusz Roweder, absolwent słynnego Kolegium Jęzuitćlw w l]rirllicwit,, w l7l /

roku wstąpił do klasztoru cystersów w Oliwie, gdzie 1tt.()4. 17 l8 ,Ao,i.yl 
;llrll't,sjt;,

otrzymując imię zakonne lwo (Yvo). W latach od l]ż3 cltl ktlIiclt |7')() strltlitlw;rl

w Kolegium Prowincjalnym w Mogile i tam przyjął święccnia kirplirlrskie . lll ;ltl

wrocie do oliwy pracował w duszpasterstwie w parafiach klaszttlrllyclt: Mlrlltllll:t,

Łęgowo i Różyny, W klasztorze oliwskim piastował w latach l73ti l75,1 rlrz;ltl

pr:iroru, od l735 _urząd, Sekretarza prowincji pruskiej. Do szczcgrilrtyclt jt,gtt l lr

sług dla oliwy naleĄ: redagowanie w latach 1133-1740 kr<lniki zitktllllle j, tll()('/v

ste wprowadzenie kultu św. oliwy z Anagni w oliwie w dniach 611 _(l(l. Il.}(). tlt;rz

powołanie w 7,739 roku do Ącia Akademii Filozoficzno-Teologiczlrej w ()liwit',

Autor pragnie na końcu zwrócić uwagę, że w Bibliotęcc GclaIiskicj I'AN zlrlr;

ctują się pisane przez Rowedera medytacje - Meditaticlnes Supanulttittttli .-lcqtlllt

in Festa Sanctissimae Deiparae Virginis Mańae... Anno 1754. (l](; l'AN, syglt,

llls.2443), por. Archiwum Archidiecezji Warmińskiej (dalej: AAW), .,lltttttl,,,s

Baptizatorum Ecclesiąe Pąroch: Braunsbergensis de Ao ]ÓÓ5 a malIs, I)ccctttll, "ltl
Aim 1700, sygn. E 60, s. 194v 200v; sygn. E 61, s. 8,24,37v 4_5v 4(), 7,1v, sy}ilt

E 86, s.85v 134v; Iwicki, Konwent oliwski, s.406_416; Georg Lijhr, /,lł, ,Scltiiltr

des Braunsberger Gymnasiums von 1694 bis ]776 nach dem Albttnt Sclttlltt,slil'tttlt

Braunsbergense , [w:] MHW Bd.12:7932_34, s. 48 poz. 1004, s. _5(l ptlz. l lli(l, s. 7l

poz. 1525, s. 83 poz. 1850, s. 109 poz- 2594,

l() ZAl,Ec,Kl, Franciszek Miktlłłrj h. (jtltlzicrrlba (ok. l68()-l74()), tl1llrt tlliwski

(1122-|74()), por. lwicki, Ktltwcttl ()liw,slł,i, s, l|i,5 ltJ7,

lI ttut.stlN tlc llckclll,.lcrzy Ktllrstlrllly ( l(l'll l717). 1ltltlktltlrtlrzy Attgtlslit ll, st;r

rrlsllt Mitrictlllltttz (lrrllirltty). zltl. l],ll l/l/. 1lrlt,lttlrvlttly w ktlŚciclc klltsztrll'tlYlll

l,



w ()liwie, ()kirzlrly 1ltlttlllik w 1ltlslltci tllrcliskrr ttl'tlItcltlwlrli lllrt sylttlwic w l7Ó()

ltlktl, 1ltlr. lwicki, Ncl;nllxlliu ()liw,sliu, s. l27_13(); 
,li:nżc, Oliwu, s.93_94.

|' t.nc,y vtlll l)clcr lrrirbia (l67t] l7_5 l), sttljący w słuzbie cara Piotra Wielkiego

i clrrycy AIttly, mttrszałek polny.

|] l^s,l,()l{lUS. Gerarr] Franciszek ab Hirtenberg (1690-7752), ryłvodzącY się

z ktlIlwcrttu oliwskiego opat w Szczyrzycu (1738_I'752), por. Iwicki, Konwent

( )liwski. s. 194-197 .

ll trłuNNlclH vcln, Burkhard Christioph hrabia (1683-1767), od 1733 rosYjski mar-

szirłck p<llny

ls tllłzpźNo, wieś rybacka, należałado klasztoru oliwskiego (1283-1'712);kościel-

llic tlo parafii św. Jakuba w oliwie (1283-1831), następnie św. Tiójcy w oliwie
(ltt3l_i854), ocltąd do parafii św. Jadwigi w Nowym porcie (1854_192Ą. ad
|922 samoclzielna parafia pod wezw. św. Antoniego, por. KJfdBD, Danzig 1936,

s. l()ó-l()7.
ló Jpt,I,1rcoWo, wieś rybacka, nalężała clo cystersów oliwskich (Iż83-17'72). Od

l(l l l roku, gcly dobra zakonne podzielono na dobra opackie i konwentualne, wieś

tę przydziei<lno konwentowi. Kościelnie nalezało Jęlitkowo do par. św. Jakuba

w o|iwie (1283_1831), następnie świętej Trójcy w oliwie (1831_1965). Erekcja

paratii św. Apostołów piotra i pawła w Jelitkowie nastąpiła 1 listopada 1965

rtlku. Należy tu nadmienić, że 1uż 25.02.1923 powstał Komitet Budowy Kaplicy

w Jclitkowie, 24.1(),79ż6 kaplica Św. Piotra została poświęcona (St. Petrus-Ka-

pclle in Glettkau), por. Iwicki, Filip Adler (1566_1ó30), ptzeor oliwski, fw:] Rocz-
'ttik 

Gdąński, t. LXIII, 2003, z. 1_2, s. I84, przyp. 33 - tam dalsza literatura;

Krtnika paraJii katetlralnej w oliwie (1904_1945), wydał i komentarzem opatrzyt

ks. clr Zygmunt lwicki, Gdańsk 1999, s.39,68, przyp,l57, foto, s,34; I fdBD,

s. l()4; Lubomski, Die Petruskapelle in Glettkau l0 Jahre alt (24, Oktober 192Ó-24,

()kttlber 193ó), in: KSfdBD Jg. 3:1936, 65,7_660 reprint in HDK Nr. 4:1955, 7_8;

Nr. .5:1953, 4-6; Schematyzm Archictiecezji Gdańskiej 2011, Gdańsk PelPlin 2011,

s.4ż6-4ż8.
|7 sopoT (Zoppot), wieś rybacka, wchodząca w skład posiadłości opactwa oliw-

skicgtl, należala_ z Karlikowem i Srebrzyskiem - kościelnie do parafii oliwskiej:

św. Jakuba (l186_1831), następnie św. Ttójcy (1831_1904). W 1870 roku po_

wstała clla kuracjuszy kaplica św. Andrzeja, zbudowana w latach 186911870 przez

Mchlmanntr za cenę l748 talarów, 14.08.1870 poświęcona przez ks. Jana Jakuba

Schwcminskicgo (l802-1874), prob. o|iwskiego (1838_1874), od 01.08.1993 ist-

llicjc jaktl samodzie|na parafia św. Andrzeja Boboli. - Juz od 01,10,1901 miał

S,,pt,i s,rm,lclziclną placówkę duszpasterską, do której z reguły zwracali się wierni

Stl|tltLr, jcclnak wtllno im tez było do 1 X 1904 rwracać się do macierzystej parafii

w ()liwic. l)llrtcgtl nirlezy szukać metryk chrztów i ślubów ztego okresu ewentu-

lrlItic tlrkzc w ()liwic. I,tlgrzchy tlclbywały się w tym czasie tylko w Oliwie, ponie_

wltzw Stt1-1tlcic rlic llyltl .jcszczc cmcntltrzlt (ptlr. KJfdBD, Danzig l936, l()l,l1_5).
()tl ()1.1(). l()().1 l,tlkrl islrlic.jc sitItltltlzicltllt 1litrirliit (iwiirztly Mtll-z;t- W l()3l{ rtlku

eIv,1tlwltl ll;l ('lrrl Mlrlilr S1llcll 1llrt,lrliq św. Miclllrl:r Arcltltltitlllr, 1ltlr . lr..l lill}l),

l()_](l, s. l1,1 ll\; lrSltlltl), ,l1,, (1,1(),](), Nr, |], s, li"i|i: A, l,tllltlttlski, ,I(,ll(ttlttl,\,lrl

ctll Scltu,t,tttllt,r/.l.,.llt,llll:rllil:rlrge" llr,]/()],()_],l(),l],s, |i; rlr ,]/(}l,()(1,1(),]],S,() l(l,

nr 4/ l l .()t,i. l9_1]. s, l ,],

ls citnłUx, miasttl 1,r., clcpartemcnt C]ote_cl,Or, w littitch l()9tt_l79(lsictlzilrit lltit

cierzysta zakonu cystersów, od 1898 opactwo trapistów,

lq ,,SZWAJCARZY", ,,ZOŁNIERZt_SZWAJCARSCY" - nic choclzi ttt irttirl żtll

nierzy szwajcarskictL, ani o gwardzistów szwajcarskicn] Tll1y:h 
tlcl l5()6 rrlktl

straz przybo"rrru u'-pufi"żu"_ ob""ni.e |unkcje 
reprezentacyino_htlntlrtlwlt, 

|t,c1

o mieszkańcow otfi,i okolicy, podszkolonych i ubranych na tę tlrtlczystttsc

w mundury gwardii szwajcarskiej,

2() KONWENT [od łac. conventus _ zebrania] _ zespół mnichów danegtl klitszttlttt,

2l stRoWBLI Caspar, mieszkający w oliwie stolarz i rzeźbiarz, stoiący tlit tlsltt

gach cystersO* ori*,ti"r,, n\b'_t,arca pierwotnego ołtava św, Oliwy, l7J'l

współtwórca r-"^ , lęnacym MUIL i,P,trł " Sopotu, drugiego tlłtltrzlt sw,

oliłry. Można pr;;r;;;"ć, że u.boku C. Stroweii od 1740 rtrku ztltlllywlrl

biegłośćwsztuce'rzeŹbiarskiejAlanusTLosin(110,7-1184),oliwskillrittzit
konny, twórca."_;;;;;stałychw 1694 roku obrazów owalnych Antlrzc.ilr Slc

cha, współtwórca nickióry ch izęźb prospektu organorvego 
^i, 

dekorac| i it lllllt llly,

Wzmianki o C. Strowelim spotykamy w Annales (s, 496,5ż2),

]2lÓpB(Góde,Geide),Johann(*03.07.1678,113.II,I,743)'złotnikgclaliski.l{tt
weder zamówił r^;,J;. 2ż styiznia 1739 roku dla relikwii św, oliwy wctllrrg

swego projek,,. ,r"trn-y r"rikwiarz. Yiu] 
o" się składać, dY"| figurek irtlitllriw,

drzewa oliwnego, szńtułki, statuetki świętej oliwy oraz dwóch kolunlrr, ,liitle

wykonałrównież'upot"""ni"k::9".umałerelikwiarze,któreSwc!l()czilst|
zioblŁy oŁIarz główny, por, Iwicki, Oliwa, s, ż4ż-244,

23 Lavabo = La.waterz? R. Dzięgielewski, w swoim artykule 
.lJftx,z,v,lltl,s,t, 

lt,Ilt,l

wadzeniąkultuŚw.oliwii,opublikowanym'p'.uglzbiorowejpt.lwlllłll-,t'tl,,l'i;;;;_;';;ńi 
zyri, dla Boga-i dlą ludzi,ńelplin 2012, s, 155, przetłunlllczyl slrlwtl

lavabo na lawaterz. Tłum]acz słusznie wywodzi słowo lawaterr, otl sltlwlt llrt,itt

skiego lavąbo (Iavo, luvare : myć,kąpać), ?*"'"l1_'::1'.:,:U"*"'*lt 
Wylltztlw

obcych _ ornu"ru-,,,r|rzęt do mycia się, miednica ustawiona w zakrystii z tlllttslt,llt

wody, zwykle orooil,ińr, "rnł"ronudo 
mycia rąk przed T]rlą"_W 

łlrciliskilrl tt,h

ścieIwoRowederaniechodzijednakotakienaczynie,czylilawatcrz,lccztt|t'tlll;1
ztrzęchtablic,którewliturgiipotrydenckiejznajdowałysięnamcnsictlll;tlz;rl
tablica pi"*.ru, *ięksra, pJśrodku mensy, Zvvana ,,Canonem", zawicrillir le ksl

modlitw na ,,ctoriaj i ,,Credo" oraz słowa przeistoczenia; tablica clrrtglt,,rltlttc1

sza, stojąca po lewej ręce celebransa, zawierająca początek Ewangelii wctlltlg sw,

Jana (J 1, 1_14), o-imawianej przezcelebrunru "u 
zakończenię mszy św,; lirlllit,lr

trzccia,ZWanźI,,Lavabo,,,stojącapoprawejręcecelebransa,zawicrrtjilcirrlltltlli
twy, tlclmawiun.l"", "i"g" 

poy *L*uniu paru krtlpel wody cltl witllr, i1ltzy

rllltrtywalriu rąk po ofiur.lrianl,r chlclrir i witllr: l,ut,ulxl itilcr itttttlt,t,tll(,\ lll(lllll\

ltll,(t,l (l circtttłttlal,xl ttlturt,luttttt, l)tltttittt, "(llllywirttl rqcc nrtljc trit zll:tk ttit'

wirltrtlści i ,rr.,.t.'.,,irq tlltlrrz,lWrij, 1,1tttit,". lrvrl l(tlrvt,tlt,l, ltrtltll,tcksltr lirciliskit,gtl,



()l)lsllIil(' WYl)()silZ('llle ll()Wc!]() ()llill-Zil Swiętc| ( )liwy wyrllictlt;r lll.itl.: ..('lttttlll,
evltltgclitlttl s,.lrlltlltlis cl Lltvitlltl". ,,Lllvitlltl" w tlanynl przyplrtlktr tlztlirczit jcclną
'l, I|l,cch tltlllic Illr tlltitrzu. llic lawittcrz. Lit. Rupert Berger, pastorallituĘsches
llttttdlc.rikttt, Flcrclcr 2()()_5, s. 23 l: Kanontaf'eln - Lawatorium; W południowym
skrzYtllc kruzgank(lw, nirprzeciw wejścia do refektarza, znajduje się lawatorium
(tlmywalnia) o kształcie kaplicy, ukończone w listopadzię 1612 roku, za urzę-
cl<lwitnia clpata Dawida Konarskiego (1589-1616). Wcześniej stało w nim - nad
źródhcm zasilanym przez drewniane rury - artystycznie wykonane drzewo oliwne
z brzlzu. Drewniane gałęzie drzęwa oliwnego uĘczały wody, którą mnisi myli
s<lbic ręce przed i po posiłkach. każdego miesiąca odbywało się tu także od-
świeżanie tonzury (okrągło wystrzyżone miejsce na głowie mnicha, znak stanu),
Drzewo oliwne polecił w roku 1738 na podstawie własnych rysunków wykonać
Yvo Roweder. Obecnie stoi w lawatorium współczesna rzęźba Chrystusa cier-
niem ukoronowannego, dzieło Janiny i zygmunta schmidtów, dla upamiętnienia
27 7 9 polskich kapłanów, zamordowanych w latach 1939 _79 45 przez nar odowych
socjalistów.

24 rułULLPR, Ignacy, mieszkający w Sopocie rzeźbiarz, 1740 współtw órca, razem
zc STRoWELIM, ołtarza św. oliwy; 1744 wórca wystroju Kaplicy Pięciu Ran
i 1745 wystroju Kaplicy opackiej, por. Annales, s. 522; Iwicki, ()liva, s.37,106,
329;Tenże, Oliwa, s. 31, 81.

" po.. Iwicki, Oliwa, s.242-244.
]6 roŚcloŁ ŚW. JAKUBA, najstars zy kościół parafialny tego regionu, wzmianko-

wany w XIV w 1308 r., spalony przez gdańszczan 18 lutego 1577 r., odbudowany
w latach 1591-1593, 16 lutego 1604 r. konsekrowany przęz Franciszka Łąckiego,
sufragana we Włocławku (1597-161]). 14lutego 1834 r. przekazany ewangeli-
kom oliwskim jako kościół parafialny, od 30.11.1834 do 31.10.1920 r. odbył,ały
się w nim nabozeństwa ewangelickie, aż wybudowali oni sobie kościół pojedna-
nia (Versóhnungskirche). Gdy 2lipca 1945 r. cystersi zajęli ewangelicki kościół
Pojednania i przemienili go w kościół Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej
k<lrony polskiej, ewangelicy - aż do czasu wysiedlenia ich stąd - uiządzali ti
swoje nabozeństwa. od 1946 r. kościół ten słuzy znowu katolikom, por. Iwicki,
Filip Adler, [w:] RG, t. LXIII, 2003, z. I-2, s,27I; Kronika Parafii (katedralnej)
w oliwie (I901-1915), s. 49, 84, przyp.322- tu podany spis duszpasterzy od 1590
clo lt]31 roku oraz spis pastorów przy kościele św. Jakuba w latach 1834*7920
i przy kościele Pojednania w latach 1920-1945.

]7 EI'IGRAM, epigramat (od gr. epigramma, znaczyłu starozytnych Greków napis)
- l. jeclno- lub dwuwierszowy utwór poetycki, umieszczony na nagrobku lub
p<lnlniku; 2. krótki utwór poetycki o treści lirycznej, filozoficznej, .satyrycznej
( l'r,tlszk i).

r8 Kl.EMENS XII, papież (1130-1'740). Na polu sztuki ma zasługi: budowa Fon-
tlrlllly tIi 'licvi i rcIltlwacjit lirsacly Bazyliki Latcrańskiej.

]" s(lI]lsł.AW I, znl. 23.()1.IllJ7 w ctlirńsktt p<lch<lwany w Oliwic, rriwnicżjeg<l
lllltlŻtlltklr, ĄttItlt, 1-1tlcllrltlzilclt z ksiilżllt tlllrltlrzyckicI,1 (Ittyttttt,s ltttlttttsl,qt,rii ()lv-

VCtt,s'i,s |ittttlttltlt' 1,,,,1,',,, ,,r.r,r, ,\'trlllrlrlll,r). W 1lt,czllitel,ittllt, ltlt ściltltit, ;ltlltltlt,tlej,
w nlic.jsctl, gtlzic sllrl lliegtlys gl,rlllrlwicc, wyktlItitIlc ztlslltly w llrtlrclt l5ti ] l58.1
(wcdług nie llrieckicll Itlttlktlwctjw już przcd l577 r.),l'reski, 1lrzctlslirwilr jllt,c ksil1
Żąt gdańsko-pomorskich. Po kasacie opactwa oliwskicgtl w lłl3 l r. zitttlltltlwittttl
je podczas renowacji świątyniw roku 1832, odkryto l9_57. Picrwszy tltl wsclltltltl
fresk przedstawia legendarnego księcia Subisława I k|ęczącego przccl Mlrtkl1 lltl
ską z Dzieciątkiem. W głębi widać kościół klasztorny sprzed pozaru w ltllytlr
1577 r. Na drugim fresku przedstawiony jest książę Sambor I, następnic ksillżq
Mestwin I, dalej książę Świętopełk, na końcu książę Mestwin lI. Zwicliczcllic
portretów tworzą renesansowe girlandy, u stóp książąt umieszczclntl ltcrll ( il,yl
oraz podpisy, z których ocalały zaledwie fragmenty. Wykonawca frcsktiw llit.
jest znany. Podobne portrety, malowane na deskach, dzieła gdańskicgtl ltllrllr
rza Hermana Hahna (1574-1628) z 1613 r., przystawiono do ścian prczllile r irlrll
w listopadzie 1615 - razem z postawionym w prezbiterium grobowcenl.

:o oortoRzY KoŚCIoŁA ZACHODNIEGO: AmbroĄ (t397), Attgtlslytr
(t430), Hieronim (1419), Grzegorz Wielki (t604).
DOKTORZY KoŚCIoŁA WSCHODNIEGo: Anastazy Wielki (t373), lt;rzvll
Wielki (t379), Grzegorz z Nazjansu (t390), Jan Chryzostom (t407).

31 CMENTARZ: Pierwszy cmentarz oliwski usytuowany był przy ktlściclc sw. .llr

kuba. Wzmiankę o nim spotykamy w 1308 roku, kiedy Rudigerus, rl1llrl tllirv
ski (1290/91-I3I3), pochował tu rycerzy pomorskich, straconych prz,c,l, kw,y),ll

ków w listopadzie 1308 w Gdańsku. Cmęntarz ten słuzył parafii tlliwskic j rlrl
1832 roku. 1833 kupiono 3 morgi pola na nowy cmentarz pomiędzy clrrlgl1 ;llrl
wadzącą do ,,Hochwasser" (dzisiejsza ul. Czyżewskiego) a parkiem <lliwskilll
(ul. Opacka). Poświęcił go w 1835 roku August Konrad Haber, probtlszcz tlliwski
(14.01.1833-23.08.1837). W południowej części rozciągał się cmentarz cwillll]c
licki. W 1878 powiększono cmentarz (40 areałów i 7 metrów kwadrirttlwyclr),
poświęcony 26.05.1881. Za urzędowania ks. Mikołaja Kryna (1848-19()4), 1llrl
boszcza oliwskiego (02.03.1883-0L02.1904),dokupiono na powiększcnic cIrtcllllt
rza 85 areałów ziemi (cena: 5100 marek) . Zwielką pomocą finanstlwt1 ptlsllicszyl
Ferdynand Matthias Landmann (7821-1914), gdański kupiec, paralialliIr tlliwski.
którego grobowiec rodzinny znajduje się jeszcze na cmentarzu. Startlstwrl zltltl,tl
niło ułwania byłego kapitularza na stawianie trumien ze zwłokami i Illtkitzltlrl
wybudować kostnicę. Polecenie zostało zrealizowanę w 1909 roku, zit ttI,zqtltl
wania ks. dr. Franciszka Salezego Schrótera (1856-1944), prtlbtlszczit w ()liwic
(30.03.1904-20.06.1916), według projektu architekta Singera. K<rszt bucltlwy wy
niósł 8 573,55 marek. Ks. prob. Schróter poświęcił ją 30.10.19l() rtlkrr. l)rrsz1llr
sterz ten powiększył cmęntarz o 2845 mętrów kwadratowych (ccna: tJ_53.5 llrlrl,e k ),

i poświęcił go 23.03.1916 roku.
Na cmentarzu oliwskim spoczywają m.in.:

- Roman Gruby, kolejarz zamordowany 01.09. l939 na stircji w SzyItlirllktlwit,;
J<izef Gruchała-Węsierski, działacz polski pocl zalltrrcItt 1lrr_rsk i rll ;

- Fritnz IIirlbir ( ll{7.5-|t)3(l), rcktor szkoły w.lclitktlwic. |()3,1 tlyscy1llillir1,1lic zwtll
tlirltly zlt ztlrgltltizrlw;tlrit, 1llrlccsji l}rlzcgtl ('ilrlir w.lclitktlwit,(ttltgt,tlllck islllit.ic),



||(\. l\n)ttl^ll I,(lt1llit (l.tttt,tlntlttt,j) tl,()liwit, l()()l l()l.\. Wvtl;rl r h()l||(,Illil|/.clIl
()l)illl,zvl ks. tll Zygllrrllll lwiclii, (itllrlisk l999, c. óli ()(), 1llzy;l. lt l,

Iil,ilz .llre llickc ( ll"ili_s l()zł5), twrircil l)()slllci lit. ,,I'()gLll_tkc". 1ltlllliktlwitltc.i w
,,l )irllzigcI, Ncttslc Nircllrichtcll";

.lirlr l(ilirrski (|l9_5l), złrsłużony ptl 194_5 r. ratownik zabytków Gdańska;
Ks. l,ctltt Ktlssak-Cił<iwczcwski (l902-1998), proboszcz oliwski (I2 X 1945-16

Vl l979),
Ks. Mikołirj Kryn (1tt48-l904), proboszcz oliwski (02.03.1883-01.02.1904), na-

grtlllck istIlicjc;

- Iiclclinancl Matthias Landmann, w Gdańsku właściciel firmy ,,Glas-Porzelan-
tttttl l,itmpenhandlung", od 18_55 roku mieszkaniec Oliwy i właściciel dwóch po-
scsji, istnicjących do 1945 pomiędzy Potokiem Oliwskim a kościołem św. Jakuba;

- |iranziska Landmann, z d. Handke, żona Ferdinanda, zm. 18.04.1908
Mirria Landmann (18_59-1942),córka Ferdinanda i Franciszki, załoĄcielkai dy-

rcktorka słynnej ,,Marienschule" w Gdańsku (1886-1927), posłanka do Volks-
titgu w WMGd, odznaczona medalem ,,Pro ecclesia et pontifice", |26.03.7942
w wicku 83 lat, pochowana w grobowcu rodzinnym w Oliwie (grobowiec jeszcze
istnieje), por. Iwicki, Kronika., ., s. 82, przyp. 301. Wszyscy trzej wymienieni oraz
inni członkowie rodziny spoczyvają we wspólnym grobowcu.

- llranciszek Mamuszka (1905-1995);
Zygmunt Moczyński (1886-1960), wybitny działacz Polonii gdańskiej;
Antoni Pikarski ftr922), weteran powstania styczniowego, Kaszuba zę wsi

Kliczkowy;
Bruno Pompecki (1880-1922), prof. gimnazjum, autor m.in. ,,Literaturge-

schichte der Provinz Westpreussen".
C]mentarz ma bogatą literaturę: AKfdDD Jg. 23,(5.):1944, Nr. 3/21; Dekański,
()pat Rudiger, s.449-4651" Fontes Olivenses, s. 63; Iwicki, Kronika parafii oliwskiej,
s. 17, _59, przyp. 5I1, Lingenberg, Oliva, s. 56,243; Lubomski, Aufhebung des
Klosters, s. 46-47; Tenże, Kirchhof, s. 53-54; Tenże, Mónche, s. 100-103; Tenże,
l'|i Bluhm, s. 7; Tenże, Pfr Haber, s. 7-8; Tenże, Pfr. Kyn, s. 13-15; Tenże,
I'|i: Schróter, s. 15-16; Tenże, Prioren, s. 162: Tenze, (}bergabe der Klosterkirche,
s. 49; Mamuszka, Oliwa, s. 40-4I;MuhI,Jakobskirche & Versólmungskirche,s.726;,
Rycinę kostnicy opublikował w 1939 roku tygodnik katolicki, KSfdBD, Jg.6:7939,
s. ]2l.

l] llAHN, Hermann (*1574,123.03.1628),malarz gdański, którego obrazy zdobią
kateclrę <lliwską, clzia<lęk opata M,A. Hackiego, por. Iwicki, Hochaltar, s. 12, 15,
l6. 2t].

rr (;I{OBOWIEC Książąt Gdańsko-Pomorskich, wykonany z czarnego marmuru,
1lrlrwcltlpocltlbnic dzieło Wilhęlma van den Block (ok. 1550-1628), sprawił kon-
wctll w list<lpaclzie 1615 za ccnę ok. t]00 florenów i postawił w prezbiterium przy
ścilrrlic p<iłntlcncj. F'ilip Adler (1566-1630), przeor oliwski (1593-1630), zanoto-
wirl lctl l'lrkt w krtlnicc klirszttlrnej ptl łacinie, co w tłumaczeniu na język polski
lll,zIlli: ,.W tlcztlcitt wtlzięczrrtlści wtlbec naszych fundatorów wznieś|iśmy grobo-
wicc z czll1,Ilc!]() lllil|,ll]tlrtl 1lrzy ściirIric, rlłr ktćlrc.j namaltlwitn<l piqcirr glriwnych

|'ttlltlltltltrlrv, lrtt.rly tlllt,ttll. zrlsl;rli 1lrlt,lltlwlttli w wiclkillr !'_ttlllrlWt'tl, t'zvli slrlt';litl

llc.j slrli, gtlu lt, lt.t;l/ \|x)(,./vw;l Alllcl,trrs zwlttly l(rltlc,tl. lr,tlst'i it'll lltlwit'ltl zrlslltlY
przclticsitltlt,pl/l,/ |)L,wllcl!() tlllittit tlktlltl rtlktr l_]()() w ttl lrric,jsce l(l() |)iql\ll('li()
(jak Ilanl tlllwlli Illllisi 1lrzckazali) wzlricsi()I1c8,tl z nrtlsilltlztt grtllltlwclt, lccz w t'z;t

sie Husytów pon()wnie zniszezonego i tlgrirbioncgtr w rtlklt l;1_1.1. W l'tlktl l5(ll
został postawiony przez Pana Mikołaja Loca, ktlmcnclittltI,itlszlr, zwykly tttllltr
wiec z cegieł, który również został zniszczony ptlclcztts wtljny gtlirllskie.j w ltll,tr
157'7. Zatroszczyliśmy się, aby powstała mała (sklcpitlnlr) kryptir i zltlŻylislllv

kości do dębowej trumny z ołowianą tablicą. Tiaclycjir przckźlzrlic../e (}|)l()(,/

_5 głównych książąt spocz}rya tam około 60 innych małych ksiązllt i ksigżllit,zt,k

Wyłozyliśmy około 800 florenów na grobowiec, posadzkę i marIlttlrtlwc st,lttltly"

(Annales, s. 234).

Spoczywają tu:

- Subisław I (t23.01.1187) i jego małżonka, Anna;

- Sambor (1l87-I20]);

- Mściwój I (120'7_1220) i Zwinisława, małzonka Mściwtljlr (Śltrll tlli. lllil,
Y.09.1240), córka Mieszka Starego (1173-1 l77); Zwi1,1isłlrwlt 1lrze llywltl;t 1ll ,

śmierci męza u premonstratensek zukowskich i u rrich ztllitrllt :1.()(). lltit;tlzv

I230-124|J, pochowana została w Oliwie.

- Świętopełk II (1220-1266, t11.01.1266).TLl pochowanłl ztrstltllt leż jt,t,,tl Żrllt:r

z pierwszego małżeństwa, Eufrozyna (ślub ok. 122(), t23.()tJ.|]]_5), Swiqltlllt'lkll

,,n aj ukoch ań sza tow ar zy szka" .

- Mściwój II (1,266_1294, I25.1ż.Iż94 w Gdańsku, ptlclttlwltlly w ( )lirvrr,

8.01.1295). Jego pielwsza małZonka, Judyta (ślub 12_5(), fnliqtlzy l](l() lr l.,/\).
drugą - Eutrozyna (*ok. 1230 w Opo|u, ślub l27_5, rrlzcszllt siq z Mst,ilv,ljt,lll

1288, t4.09.1292, pochowana w kościele Dominikanć)w w l]rzcścitr lrrrilrwsklrll),

Sulisława, zwana Sulką, ex-zakonnica, jego ,,umiłowana nrltlztlltklt", z klrlr:1 .,ll

legitime vixerat", a która po śmierci męża schroniła się w.ictlllylrl z l,|ltszlrlltlrv
pomorskich, gdzie zmarła (gdzie została pochowzrna?).

Grobowiec w 1889 r. przeniesiono do ambitu, a l9lJ4 Ilit tlllcclle tlllt,js.'.,

w prawę skrzydło transeptu (por. Iwicki, Filip Adler, s. 2()3).

34 STAW RYBNY (Fischtęich) - Między budynkiem, w kttirynl kietlyś tltit,st,il;r stt;

Szkoła Podstawowa nr 36 a ul. Opata Jacka Rybińskiegtl <lritz l'ltrkiclll ( )lir.vsklllr

znajdował się ogród klasztorny, który słuzył nie tylk<l tltl ttllrltwv w:ttzvlv. ltlr,

również jako miejsce rekreacji dla mnichów-kapłanćlw. J,('. Krctzscltlt,tt,t, w swt,;

ksiązce Die Cistercienser-Abtei Oliva, podaje plan ()pactwit, Illt kltiIyllr zltltjtlrl;t,

się ,,Klostergarten". H. Voellner, na podstawie swych baclirli. ltlklrlizrljc ltlt 1ll:tltit,

Kretzschmera,,Fischteich" - staw rybny. Przeor Filip Acllcr 1lrllccil gtl w ltlt)r
roku oczyścić. Przy sekularyzacji dóbr klasztornych ogrticl klitszlrltlly 1llzy1llrtll
parafii oliwskiej (9 morgów powierzchni). Paralia sprzcclirłir gtl l4 sicr;llr1,, It)( ll

roku za 127000 marek kupcowi sopockiemu Richarclowi (iriirllltllz. l}iskrl1l t'lre l

miński, do którego jurysdykcji Oliwa od l82 l cltl 1922n:/rcż,llltt. ztllltlwillzltl 1l;rt;r

1ię tl|iwską, aby z tej sumy przekazaIa na rzccz Ir()w()ptlwslirlycll ;lirllrlii w Srllltlt'it'
((iwilrzcla Mtll,zlr) iWrzcszczu (Nlliśw. Sclrcit l'ltllit.lcztlslr) 1ltl .1()()(X)tlllttt'l,. l'tzv

F



r|)illilliltlliwsl,it'j ;lrtztlslltl tlgl'tltl wielktlst'i l(XX) Iltctl-riw kwlttll:tltlrvyt,lt. lrtlllt,lt ztl
lltlwil;zlttltl llilltltetyczllie, lrlly 1ltllttiętlzy tll,tlgi1 (tlllecIlic trl. ()1llrllr.llrt,klr l(yhiIi-
sliiegtl) ll l)lilcclll 1lrzyk<lścicllrynl wyllić w nl[ll,zc z l60tl roku cll,zwi 1ll,zcjściowc
rlllr 1licszych. ()llccllic tlic lllrt tc.j rcsztki dawnegcr ogrodu k|asztornego. u przej-
ścic jcst zlllnkniętc. C,zy ti,ly zostało t() przeprowadzono równiez drogą prawną?,
1ltlI,. Krctzschncr, Oliva, Anlrung, Iwicki, Prueor Filip Adler, s. 2I0; Voellner, Der
,\i c l t l t l,s^sgu rl a łt, s. l2l -l29.

}5 rtJrl.lLt-E [tlcl Iac. cucullae - kukulle] długie peleryny z szerokimi rękawami,
Itltkłltclanc przcz zakonników do modlitw chórowych i procesji. W Annales spo-
tykirmy słtlwt:l ,,cucullae" trzykrotnie. Pierwszy raz w sierpnia 1595 roku, kiedy
,l:.t1,1l7dztlno, aby podczas procesji kapłan ce|ebrans odziany był w kapę, a pozo-
stirli kapłani w kukul|e. Roweder używa tego słowa w 1739 dwukrotnie, mając
l,a każclym razęm na myśli długą pelerynę z szerokimi rękawami, nie ..uroczysty
habil," (Annales, s. l l5,507, 51_5). R. Dzięgielewski przytłumaczył ten termin na:
,,ubraniw swoje habity" lub ,;w uroczyste habity", por. Dzięgielewski, dz.c. s. 157.

](' Święty FLORIAN, żył na przełomie III/IV wieku, urzędnik rzymski, żołnięrz
lcgionów, zamęczony i utopiony w rzece Enns. Grób w St. Florian, stąd trans-
ltrcja do Rzymu, następnie za sprawą św. Kazimierza, królewicza, sprowadzono
rc|ikwic do Krakowa. Patron przeciw pozarom. Czczony w Austrii, Niemczech,
lblsce - czczony 4 maja jako drugi patron w diecezji katowickiej i krakowskiej.

r7 Święty KAZIMIERZ,królewjcz, syn króla Kazimjerza Jagiellończyka, czczony
,1 marca, jako drugi patron archidiecezji krakowskiej.

] BłLDACHIM, z datą 1716,2 mxl,45 m, proweniencja nieznana por. Iwicki,
()liwa, s.86.

]') liYBIŃSt<I Jacek Józęf h. Radwan (1707_1782), 1733 wybrany opatem w Mo-
gile, l736 zrzękł się tego tytułu, od 1736 koadiutor opata Franciszka Mikołaja
Zaleskicgo, 1740 opat oliwski, zmarł 15.04.1780, por. Iwicki, Konwent, s. 146-150.

J() STEC]H, Andrzej (1635-169]), malarz gdański, w ołtarzu głównym twórca ob-
razu (4,89 mr1,60 m), 1686; siedem wielkich obrazów owa|nych, 1694; obraz
głtiwny w tlłtarzu cierniem koronowania (1,63 mx 1,25 m), trójkątne malowidło
w zwieńczeniu ołtarza czterech ewangelistów, XVII wiek, por. Iwicki, Hochaltar,
s. 28, 3(), 32, 38, 52, 54, 55, 67, 72, 703, 706, I0], ryc. 14;, Tenże, Oliwa, s. 68-69,
71_18, 132_133, l54, 1_5_5.

l| |'c|p|in, tlpactwtl cystersów w Pclplinie istniało w latach 1258176-1823.
1] Klrrtuzy, Klaszt<lr Kartuzów w Kartuzach istniał w latach 1382_1823.
l] Klirszttlr l)tlminikanćlw w Gdańsku, za|ożclny 1227, zniesiony 1834, o4lwiony

l 94_5.

Il l(llrsztrlr Klrrlnclittiw w (iclańsku istniał ocl 1467 r1o 1835. Odtąd ich kościół p.w.
Św. .ltizclir stlrl się ktlścitlłcln pirrirfitrlnym.

l' lrlltszltll, l{clilrtllitlriw tlit l'rllltllirIlcc (('hcłlll) w (ltlirńsktr islrli:rl tltl l(l(l(l tltl llł()7.
Stlltl lrlz;ltlczq lv siq gtl;rriskic 1licllrzyrlrki tllr Kirlwlrrię Wc jllt,l,tlrvsk;1.

4(' l(rllcgirrltl ()().lt,zttllrltv ll;t Sl:tlyclr Szlirlllrclt w (itl;rliskrl isllrilrltl rltl ()l.()().Itl.)|

tltl l77_1 r.
47 rOŚCIOł, Kl.ASZ'l'()l{NY, ktlścitił ktltlwctttLtitltly, tlllircki. tlllcg1111 klrletll;r.

'ls XBNOOOCHIUM, |Iac. Xenodclchium * hospicjtrnl| - |)tlllticszczcIlit, ;ll,zykl;rsz
tornę dla gości i dobroczyńców, stało w obrębie nlurtiw klltszlrlt,tlyclr. s1lltltlttt,

podczas napadu gdańszczanw 15'7'7 roku. Pod konicc l6()l r. 1,;tct.ęlll.jegtl tltllltl
dowę. Opat D. Konarski ufundował na ten cel 20() l]orclrriw, ir.jcgtl llI,ircilr. Sl;rlri

sław Konarski (t1625), który w niewoli szwedzkicj zł<lżyI prr,yrl,cczcll ic, t tli;tt t lrv;tl

200 talarów; Michał Konarski (1557-1613) - 30 florcnćlw. |6().5 zlrtltlttwltllrt lllttt

od młyna do xenodochium i az do kaplicy św. Bernarcltr przy lłlrllr M;rglr:r. ( itlv

23 sierpnia 1609przybył do klasztoru Wawrzyniec Gcmbicki (1_5_59 l(l),l), li;rltt,

lerz koronny i biskup chełmiński (1600-1610), p()tem włtlcłlrwski (l(ll(| l{llr1.
wreszcie arcybiskup gnieźnieński i prymas (1616-1624), ktltlwclll wvszt,tll lt;t

przeciw niemu az do xenodochium i stąd poprowadził g() w l)I()ccsji tltl swi:;lvlrl
1646 r. zawalił się zbudowany 1605 mur i musittł ztlstlrć tltltltlwitltly. Wyllllt,
nionoxenodochium jako,,domus in horto", czy|i d<lm w tlgrtltlzic. lłl llwrtjlllt,
światowej zburzono go, por. Annales, s. 121 , l55, l11 ,3()l; lwiclii, l"ili1, |1l

ler (156G1630), przeor oliwski, [w:] RG, t. LXIII, 2003, l,. l ]. s. _]()(), .) l l ,

J.C. Kretzschmer, Die Abtei Olivą, Danzig l847, Anlrirrrg; ll. Litlgcllllcrli, //,,

inz, OLIVA - 800 JAHRE Von der Zistetzienserabtei zur l}i,sclttl|slttttltnlntlt .,ll,t tls
der Geschichte des Klosters und Oftes Oliva (1186-198(l) łnit l,]5 ,,lllliltltttt,l!,ll lllltl
einer Farbtafel,_Liibęck 1986, s. 774. Czasami idcntyfikujc się Xe lltltlrlt,ltitlllt zr,

SZPITALEM SW. ŁAZARZA.Ten znajdował się na rogtr tlzisic jszyclr tllit, ( itttll
waldzkiej i Opata Jacka Rybińskiego. Zbudowany ztl rzlyl<iw ()|)illil Al(,l\silll(llll
Kęsowskiego (164I-1667),poświęcony 23.12.1660 roku, skllrtllrI siq,z ;l;rllt,ltt 1l,r

krytego wysokim czterospadowym dachem. Wewnątrz r-nicściltl sig tlsit,ttl s|.1t,;tt,,

nych izb orazrównięż sklepiona kaplica. Każda izbłr miłrłir wlitslte wc,jst,it,z krll1,

tarza. Kaplica posiadała pochodzący z roku lJ42 drcwniltny tlltltrz sw. lit,ttlltttllt
z Clairvaux. W roku 1962rozebrano szpital, aby uzyskać nlic.jscc tlllr 1lg1ll lllttlttt,;t
jowej. W taki sposób został zniszczony rzadki pomnik stlrrc.j krrltrrrv klltszltltltt,;,
por. Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1915). Wytllrl i ktltltt,tll;tlzt,ltl
opatrzył, ks. dr Zygmunt lwicki, Gdańsk 1999, s. 21 ,61 ,prl,y1,1. l.]7; lwit,ki. ()łlrtl
wczoraj i dziś, Gdańsk 2001, s.242 - tamże rzut pozionly Szllitlrllr św. l .ltu;ttu;t

49 BRĄCTWO STRZELECKIE, założonęw 1122 rtlku zit zgtltll1 rl1lltl;l lr,:tzitltit,

rza Dąbrowskiego i konwentu oliwskiego, Miało ono pclIlić sltrżllq l)(}l/ll(ll\()w;I
przy procesji Bożego Ciała. Podupadło ono na skutck nirclttzyciir 1llzywilc jrr 1ll zt,u

króla kurkowego. W kwietniu 1739 roku reaktywtlwirł.jc zir zgrltll1 tl1lltllt l,t:tll
ciszkaZaleskiego i koadiutora Jacka Rybińskiegtl przc()r lwtl lltlwetlct, tllttl;rj;lt,

bractwu nowe statuty: kazdorazowemu króltlwi kurktlwclntl przylllilll() z lltsorł,

klasztornych pewną ilość drewna sosnoweg() i ttlptlltlwcgtl, zltś wszyslklttt t,zlrltl
kom bractwa beczkę piwa, którą miał fundtlwirć tlpirt i k<ltlwctlt zlr tlslttgi Ilt;tt,lrv;t

ptldczas procesji Bozego Ciała. Po dłuzszc.i przcrwic ltl l,cltklywtlwiltlt, lrtltt,Iwtr

wystilpiło p() rilz picrwszy p<lclczirs ttrtlczysttlści w1ll,tlwlttlzcltilr krrllrl sw. ( )lrw1,

w ()liwic, tllrill (l/7 (,/(,t,wcil l()3() rtlku, yl<ll-.,.lttttttlt,.s, s.5()() 5()l. lwit,kl. () i,/t,



tlttt,lt lt, llttlllilitt<,jttt,lt.lct.L,,qtl ,\'ttlttlltt i () tlt(l()(l:i(.jcgt 1ltttc.y, Iw:| ,, lyltrl'', NI 3/4b
(l() ](}ll), |()().5, s. {(){.

'l) |'ll^NK, |.ltlrlllcI,t ( l7()|]-|74lt). tlct l73() mniclr tlliwski, kompozytor, por. lwicki,
Kt lt tl,t.,<, t t l, s. 21 0.

5| ('()M|'LE]'ORlUM, łac. - końcowe nabozeństwo w liturgicznej służbie Bożej,
tlslittIlia mtldlitwll hrcwiarzowa. - BREWIARZ (|ac. breviarum) - urzędowa mo-
tl|itwlr Kościclła, do której zobowiązani są duchowni, podzielona była przed re-
ltlrnlą brcwi arzową na osięm godzin kanonicznych (prima, Matutinum, Laudes,
Ti:rtia, Scxta, Ntlna, Vespera, Completorium), odmawianych w odpowiednich po-
rlrch dnia, Stąd tez n.tzvvŁt godzin kanonicznych. Po reformie brewiarza, która na-
stilpiła w l9'/1 roku, zredukowano |iczbę godzin kanonicznych do pięciu: 1. Ma-
tutinum, 2, Laudes, 3. Tercja albo Sexta, albo Nona, 4. Nieszpory, 5. Kompleta.
Innil nazwa brewiarza - OFFICIUM DIVINUM.

5] SZAPłRNIA zbudowana w okrcsie rztldólv opata Mikołaja Muskendorf
(l474-1488), stała na zachód od browaru (por. Kretzschmer, oliva, Anhang, N;
p()r, ryc. 13). Mieściły się w niej w ciągu wieków różne instytucje: Akademia Filo-
zoficzno-Teologiczna, Apteka, Dormitorium Braci-Konwersów, Drukarnia, Kasa
klasztorna, Mieszkania słuzbowe personelu kościelnego, sieclziba sądu, sie-
dziba Wójta. Szkclła Katolicka i Ewangelicka (oct 01.06.1819). 25.03.1945 przez
Rosjan podpalona. Po odbudowie, od 1962 siedziba kurii biskupiej, od 199}kurii
arcybiskupiej, por. Krtlnika, s. tl7, przyp. 353; Iwicki, Acller, s, 21()-211;Tenże,
Oliva, s. 269' Telże, Oliwa, s. 228_229; Lubomski, Prioren, s. 1_58.

5] ScHuLz, Kilian Jakub (1694_1]51), cysters oliwski (1]L3-115'7), proboszcz
tlliwski (1124-1151, por. Iwicki, Konwent, s. 428-429.

51 rnPl'tCA MARIACKA, zwana też,,Polska", znajduje się w zachoclnim skrzydle
kruzganku, przylega do głównej nawy katedry, por. Iwicki, oliwa, s.224-22'7.

55 REFEKTARZ DUŻY |łac. refectoriL.ln - miejsce pokrzepienia] - jaclalnia, refek-
tarz. Po jego zniszczeniu przez gdańszczan (I5]7), prace przy odbuclowie tr-wały
<lcl 1_582 roku. W maju 1-593 clpat D. Konarski poclpisał z Bartłomiejem Piperem,
nlistrzcm murarskim w Gdańsku, umowę, na mocy której, mistrz gdański miał
tlclbudtlwać ref-ektarz. Zaplanowano sklepienie, oparte na trzech kanriennych
t<lskańskich kolumnach. Piper zażtldał za pracę 400 florenów, o mrrteriał budow-
llrny miał się postarać opat. Robotnikom przyznano po 2 sztofy piwa, sam mistrz
tltrzynlał dtlbrc posiłki w klasztorze. w listopadzie kontynuowano prace przy
sklcpicniu rcf'cktarza. wówczas zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Aby szybko
sktlIlczyć prace, piper postanowił kontynuować je również w dniu 11 listopada,
w tlzie rl św. Marcin:r. Przęor Adlcr był temu przeciwny. Pomimo to robotnióy już
rltl wczcsllcg<l rltnka, przy Świetlc Świec, pracowali na rusztowaniach. Potlczas gdy
w ŚwilltYlli kllrszttlrnc.j tlclpritwiitntl ktlnwentualną mszę, zawaliła się większa część
sklcllicrlilr. Sllirillrjllcc klrnlicllic zirsyptrły rob<ltnikćlw, miażdżąc ich częścitlwtl. pi-
;-lcl'ltlttsi:tl tltt1llitcit'tlrl lltrtltlwy l(X) tlrllrrtiw. przc()r ztlbowillzlrl siq tltlsllrt.czyć clllt
l'tllltlllliktiw 1liwlr illrllkq. l'rltcc;ll-zccillglrly sig cl<l witlslly l5().l ttlktl, l(t,lt.1,1ltt-z
tltltlltltrl tltl 111yl|i11 (l sit,l1ltlilt l5()_{ 1,,,[,,. lr.tllttlllltlt śt.tlrlktlwlt tllllt lt,tl,tllt,ltl s1,1t.

picrria ptlcIrtltlzi1 z llr1 lli(l7 ll"i(lli. l{rll< wcześlricj, ]].()5.1li(l(l, zlrwlrlilll siq t'zt;st,

sklepienia. Ocl[-lr_lcltlw11 kicrtlwirł lrlistrz cicsiclski .lircrllls. ktlszt tltlllttt|()wy wyll()

sił 110 talarów. W kwietniu 1_599 roku klaszttlr zlccil wylrlirltlwltltic t't,lt,kl;tlz;t.

Być może powstały już wówczas obrazy tlpattiw tltttl lltlitzcl,il1. l)rlżc tllltlrlwltll;r

w łukach tarczowych, przedstawiające Ęcie św. lJcrnlrrtllt z ('litil,vlrrtx, wvtl;r;;1

się one pochodzić z późniejszego okresu (XVII w.), lltiwIlicz wizcrrtllki ()|)ill()w,

którzy nastąpili po opacie Dawidzie Konarskim (1_589-1(ll(l), zrlsllrly tltlll1t,z,lltt,

poźniej. Fasada ponad refektarzem otrzymała tlstatcczlly wystrtij w l(l()() lrlkrl.
por. Annales, s. l9, 55, 65, ]1, l14,178; Iwicki, Filip Adlcr (l5óó ló.j()), l,|,.t,tlt
oliwski, [w:] ,,Rocznik Gdański", t. LXIII,2003,z. 1-2, s.2(X>2 ll;'li-,lrzt,. ( )lir,;r.

s. ż33-252; Tenze, Oliwa, s. 193-209; Lubomski, I)ar gnl,sst, Iłctttlltcr:'lL,l)c, Iitlt1,

Adler (l566-1630), przeor oliwski, [w:] Rocznik Gciański, t. LXIIl, ]()()], 1. 1 .'.

s. 206-211; Lubomski , Der grosse Rempter, [w:] KSlclBD. .lg. ,l: l()_l7, s. (l.]() (l l(),

679-680; Tenże,DerEinsturzdes Remtersvor75Jahrctt, Iw:I l(Slill}l)..lr. li: l(),l(l,

s. 156,

56 Rpppt<TARZ MAŁY. Ważne pomieszczenic tl zllaczctrirt ltisttll,yczllyttt, lil
3 maja 1660 roku podpisano Pokój Oliwski, por. Iwicki, ()liv.,tt. s. ]l() ]l.|;'li,lrzt,
Kronika parafii (kateclralnej) w Oliwie (1904-1945), s. l7, _54. 1lrzy1l. 55.

57 SCgwpvtINSKI Jan Jakub (1802-1874), proboszcz w ()liwic ( lli.lti lli'/.l),1lrll
Iwicki,Ianlakub Schwemiński (l802_1874) (Sry<:zań /,9_],l_/ l lll l37.1).ltts, s. l (,.

Mross, Słownik kapłanów, s. 303.

58 GRBNCLEWO (Gransin, Granslin, Grenslau. Grcnzllttl. (ire llzltlvi;r. rltI l')'l l

Leśna Polana), w 1738 roku zbudowano tu dom wyptlczyltkrlwy tlllt tllltlt,llrlrr
oliwskich, por. Annales, s. 490, 496, 500, 61tt.

59 RUDOLĘ Gabriel (1699-1151), cysters oliwski, p<lr. lwicki. Ktlltlt,t,ttl, s. ,ll l

60 KULT Św. MATERNUSA - Od początku XVII w. ttrzlltlzllllc llywlrlv rv L;rzt1,1

drugą niedzielę lipca pielgrzymki mł<>dzieży z Oliwy tltl Mlrtlr1,1li: ..lttl sltltt,ltlllt

Matęrnum". Zwycz,aj ten zanikł w 1t]23 r. Przyczyllil się tlrl tcgtl .jlrliis llliżt,1 llrt,

okreś|ony ,,przykry incydent". Proboszcz Jan I]lul-tIll ( llJ(}5 - lli_jJ) zltirisl ztlllt,llllt,
mlryczaj noszenia przez dziewczęta obrazĆlw prtlcesy.jrlyc|r (l'cI,ctrtltttlrv). W lr,;

sprawie Bluhm zapytał Józefa Księcia von Hohcnztlllcrlr-llccllirlgt,lr. t11l;tl;t lrrl

mendatariusza i biskupawarmińskiego, który rezyclowlrł w ()liwie i kltllt,p,,t ;rrtl,s
dykcji podlegała Oliwa od 182l do 1836, czy w przys7,ttlści tlltlżllir llcz tlltlltz,,rr.

tylko z krzyżem i chorągwiami, tę proccsję urząclztrć, c,l,y lc,), jcj zrr;lt,lllit, z;r

niechać. Biskup zadecydował, aby procesję prowaclzić llcz l'cI'ctt'tllttiw. W|.ttl|t,t,
jednak musiał Bluhm stwierdzić, że te proccsjc ptlzllltwitlllc llv|v lllllt,zvlt,j 1ltl

wagi i nabozeństwa, że na trasie iw Matarni z.d,arz,ały się cksccsy. Mlrlllllr l()wlIl(,/

ciągle liczba uczestników, procesje oclbywały się bcz tlt|ziitłtl klt1llltll;t. W llrl,it,ll
tlktllicznościach Józef v()n Hohcnzrlllern-Ilcchingcll 1ltllccil_tlplt,sit,. Żt, 1,1,,,,,s;,t

tir w przyszł<lści przcstlttlic istnicć, ptlr. Zyglrltlrlt lwicki.,\'n,. i'Ittlt't'lt ll'\l|'lt,llt'

|hlittitl, i lc,u,t,tttl, 1ll,:rtl.slttlt,irttic 14tl tl, s:lttl,t, i ,jc,4l littlt, Iw:I l(t;. l. l.\l. ( itl;rrlsk

](11)l. z. l. s. .'t \ l ,



r"I Sw. ltl ,l(NAl{l) z ('l;titvlrtlx (l()()() ll5.}). zlrltlżycicl tl;llrclwlr ()() ('v\l(.ls()w
w ('lltit,v;ttlx, tltl1ll,tlwlttlzil zitkrltl cysle t,sriw tltl lrlzkwittr, l l_].5 z;tt.zvltlr 1ilrlsit kit-
zlttlilt tl l'ititti lttttl l'itśttittttti. ll4(l llitwrlltr.jc cltl ll Krucjirty (ll47 ll.ł9), ltJ3()
tlgltlsztllly l)tlkttlI,cttt l(tlścirlllr (l'itrs VIll), ptlr. LIhK, Bd.2:1994, s.268-27(),

l" llAt]S'l'|lIN, l'irul (tlr. 2_5.()I.1tJ9_5 w Ciclańsku, zm.2].12.19,86 w Hemer, RFN),
;-ll,itctlwitl .jitk<l rcstaurat()r w Danziger Stadtmuseum (1923-1945), 1931 restau-
t,tlwltl tlllrltz Acl<lll'a B<lya z ołtarza Czterech Doktorów Kościoła, 1938 obraz
AIltlrzcjlr Stccha z oItźlrza głównego katedry, odkrywając sygnaturę ,,Andr Stech
ll,c. Atl lót]6". - Swego cztlsu udostępniłem pani dr Teresie Grzybkowskiej fo-
ttlgrlrlic tlłtarza głównego katedry, informując ją, ze wykonał je w 1938 roku
ll llirtrstciIlir. T, Grzybkclwska wykorzystała je w swej pracy Anńzej Stech ma-
lutz gtluti,ski, Warszawa 1979, ale nie podała proweniencji tych fotografii..., por.
lwicki, Hochaltar, s. _55, przyp. 326,133, przyp,222,14I, przyp. 325;Tenże, Oliva -
l;iiltrcr durch die Kathedrąle und das ehemalige Kloster Oliva,Dilmen 1994, s. 78;
'Llnże, ()liwa wczoraj i dziś. Prcewodnik po zabytkach kateńy i byłego klasztoru
(tllrlc.j: Oliwa), Gdańsk 2001, s. 134,

^1,1,)Nl)lXlwtl lltlwc(lcl, (l(l()() l7()_5), I)ritlr ()livlrc ( l7.1|i 1754)

'li:kst zaczcrpnięty z()still ,l.,,lttltulcs Mtlttuslcrii ()lit,L,tt,;i.s ()nl. ('i,sl. łlclult l\l.slt'rit,/l',r. wV(l;lll\'('ll

przcz ks. Pawła Czaplcwskicgtl (llJ77-19ó3) w [w:] FON'l'l1S"l'N'l.. t. XX.'lilrtllli |()l() l()l').

s. 506__5]9. W nawiasach kwadratowych zaznacz()l1c są str()ny ,Ąttttulc,s tl1,1tz 1ltlltliltiglt, rv.llt
nales wersety czy wyrazy tekstu oryginalncgcl.

|Introductio Reliqiarutn Sanctąe Olivua utl l,r,t,lc,sittttt itt ()lit'tt (l\lltlttttt)|

[s.506] Eodem die [6 Juni 1739] quae erźrt vigiliir llc()illlt,rltlttcerltlltt,

festivitatis s. Olivae virginis, in ecclesia altarc novum nrititlri cx l)ll1,1(, |)lllis
simum continens argentum, iam in suo loco collocatun], pźlrics vcl(). l)(,ll(,\

quem constitutum, ornatus et tectus fuit peristromatc cx cltrnlilsill() lttlltlltlt

Sco, in altari sex nova candelabra argentea, canon, cvangcliunl s..ltlltllllis t'I

Lavabo in loco et cornu utroque aeque argenteis ramis ild lltlc ltll lttll'illtllltl
confectis obducta, tum et crucifixus argenteus novtls ct cluitltltritl lttl ctllltlt,It

dum et condecorandum neoaltare requirebatur, dc ntlvtl l'ttit ctttll1xtlilltllll.

Univęrsa ecclesia in altaribus, parietibus, stratis tlmni stuclitl llltlIltlltl;t l'tlil.

A mane iam confluebat innumerus hospes utriusque scctźlc c( st:xtls t,l tlitl

turna fama tante festivitatis olivae introducendae curi()sillll I)ltttlisclrll()t tllll,

Pomeranorum gentem longe anterius provocavit Olivirnl ncc lllc(li() crllllt't'li
recesserunt, donec finem rei respectassent, Plurimmi tanlcll ( ictlltllcltst,s. tltll

solemnitatis certitudinem ex denuntiaticlne concionilt()rllm citlllrllit,rll-rllll ( it,

dani facta ęruerant, ipsi actui introductionis, quac htldicrlllr tlic vigililr l;rt'llr.

non intererant, ideo haec curiosa et cornuta animalia clic cltltllillit'll \ll|)('l\'(,

nientes ac si vertigine exagitati prae ira pccorum mtlrc cil,ctttllsltllltlll. ( Jl vt,ttl

processio nostra et devotio a frequentia regularium orcli1-1is Ilrlslt'i 1llltt,t'i;ttlt,.

demum et aliorum religiosorum ac Saecularis cleri ct clcvtltitll, ct lIttlIlt, ltlsItlI

esset, ideo ex monasterio Pelplinensi praevie invitiatus Atlrll. l{. l'. 1ll irll t'rrlll
septem presbyteris musicis, hodie ante prandium ctlnrpltrttil, ctiltlll l( llltls
D-nus prior Carthusianorum, P prior Dominicanorum ctlll,| llilltts sltt't,ltltl

tibus, Reformati ex Stolcęmberga quatuor, Carmelititc c;ttitttltll. ;ll'ltt,;ltlstlt
et parochi saeculares ac vicarii non pauci. Unus ex ctlllcgitl ScIlrltl;tlltlt,rlsi

societatis Jesu pater advenerat. sed serio post proccssitlllctll.
Ad deportandum sacrum pignius, partem nimirum llr:rclrii tlivillissittllrt,

Olivae virginis invitatus fuit illustrissimus et excellcntissitlltts l)-lltl .ltlltlltlt,s

Konarski, castellanus Culmensis et ma[507lgnificus D. Citsilllirtrs Slt1-1lrwski.

assessor terrestris Ditschauviensis, confluxcrunt ct :rlii nlillllIllles t,l vit,itli

nobi|es, hunc actum condecorantes. Post prandiurn, tltttltl lltlllilillts itt ;tlllllr

tia sumpsit, religitlsi et clerus in hospitariźlttl c()lrvclllttitli hltllttc1-1tllt.lt lltt,tlilt

1lrinlrt cźlnlpilIl1lc tllritlst;tlc ccclcsiilc cluplliclrllirtlltll-. tltlilltls ilttet'tlttllt |)illls;Ill



.}.] ( )liwlr, lrtlscitil ltlltszttt1,1ly (X) ('ystcrstiw, tlcl strtltly 1ltiltlrlctttl zirt,llrltlllic.j. Mic-
tlzirllyt l'itltrir 'Ilrlljci (1'1.5.()2. l7()7 l]tllswirrt, t29.()ó.|7(ll AIrlstcrdlrlll), l72_5.

Sztyclr ptlchtltlzi zc zbi()r(iw Biblitltcki Gdańskiej PAN, sygn. Z I 2664, publ.
lwicki, Nclinllxlliu, s. |l9; Tenże, Oliva, s. 18, Tenze, Oliwa, s.9

.]_]. Oliwtr, ktlścićlł klasztorny, widok od północnego zachodu. SzĘch Johanna Carla
Sclrultza (l8()1-1t]72), l870. BG PAN, sygn. Gr. A1.4606lIY

.]4, Oliwłr, Katcdra, OItarz główny, dzieło Andrzeja Schltitera (1634-1714), 1688.
()brtrz oltarza, dzieło Andrzeja Stecha (1635-1697), 1686, przedstawia klasz-
ttlr i ktlnwent oliwski pod opieką swoich Patronów: łójcy Świętej (ukazaną
symbo|icznie przez promienie wychodzące z górnej stefry obrazu), NM Panny
i św. Bernarda z Clairvaux. Fundator ołtarza i obrazu, opat Michał Antoni
Hacki ukazany w dolnej strefie obrazu, kIęczy wraz ze swym konwentem pole-
cirjąc konwent i klasztor opiece patronów. Fot. Paul Haustein, 1938. O pracach
P. Hausteina, por. Iwicki, Hochaltar, s.74I-I42,przyp.325. Autor wykorzystał
tę fotografię 1971 w swej pracy magisterskiej, Oliva, s. 7J2, ryc. 83; oraz dok-
torskiej, Hochaltar, s. 186, ryc. 14,jak równiez w innych swoich pracach, Oliva,
s. 328, Oliwa, s. 133. Fotografię tę pub|ikuje też Teresa Grzybkowska w swej
książce Andrzej Stech mąląrz gdański, Warszawa 1919,ryc.9, nie wypowiadając
się o prowienencji przytoczonej fotografii.

.].5. Oliwa, Patroni klasztoru oliwskiego - Tiójca Święta (ukazana symbolicznie w po-
staci promieni w górnej części obrazu), NM Panna, św. Bernarda z Clairvaux,
przedstawieni przez Andrzeja Stecha (1635-1697\ fragment, 1686

3(l. Ksiądz Aleksander Jan Lubomski (1893-1968). Fotografia ze zbiorów prywat-
nych autora.

37. Autor ze znalezionym w Archiwum Kapitulnym w Anagni dokumentem. Fot.
Thaddźus J. Jakubowski
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Iwicki, Adler

Iwicki. Hacki

Wykirz źrtitlcl i litcl,irtul,y
()raz ich skrĆlty

Altprcussichc l}itlgraphic

Allnalcs Monaste rii Olive nsis, Orcl. ('ist. Actlrlc l1lslt,r itllt, ( 'tll:tr tl

Paulus Czaplewski, [w:] Fontes, t. XX. 'lilrurli |()|() |()I(,', s, /,', .'l').
350, 488, 491_49ż, 494, 496, _5()6_5l9, 64ó.

Annuaritl Pontificio pcr Lanno 2(X)(.), ('ittlr tlcl Vrticlrtrtl, l illlt,lt;t l,rlr

trice Vaticana 2009, s.45-46.

Bibliotheca Sanctorum, ed. Pontificii LJrlivcrsil:r l .lllt,l ltllr,ltsr,, llll l\
Roma-l967, s. 11ó4-1 16_5.

Doyó, Heilige u Selige E v. S. Doyó, Heilige und Selige dcr rijtlti,x,lt l,ttllttlltstlt,'tt htt,lt,.,l,
ren Erkennungszeichen, Pal:ronate und lclvtt,s,qt,lcltit,ltlltt lt,, ll,,ttt,,t l,ttttl , tt

Leipzig l929. Bd. 2. s. 95.

Heimatkldnge, Beilage zur Danzigcl- 1.1ttltlt,s'/.l, tllltl1,.

,,Heimatbrief der Danziger Kathtllikcll" (Mit,sit;t,zlrrL ( ill,rrr"l,r, lr l",r

tolików, Przesiedleńców, wydawitrly tltl l()\ l lttLtl Illzr,z ,\;l,,,,l,,l,.l.r, ll

Wizytatorów dla Gdańskich Kirttlliktiw w Nit.tllt zt,r lt; ( )ll rt llIl|,l||t

zacji duszpasterstwa i podporządktlwltltitl 11l lllit,;s,,,tt,,ltlll lIl,,lllllttl\1 l

nazywa się,,Der Heimatbriel'. Qulr1-1ltlllllrll tlt.t l,,,llll(.l}t,llr ll |r.rllr,,Ir

ken aus Danzig. Herausgeber: Visitirltlr llltltl:rtltl l ),ll|/l,, ,,, lltl, trl,

mtihl".

Iwicki, Akademia Zygmlnt lwicki, Akadelnia w ()liwic. |w:| .,l'tlllrt,r;llll;l lll l l ( l lli }

Listopad 2011, s, 3.

Iwicki, Akademia, wykładowcy i stud. Zygmunt lwicki, Alł,udt,tttitt lil,,.,t,Itt,lll, l|1,11,1!| ltll

w Oliwie (1739-17B3?) i jej wykładowc.l, i .sltttltttt-i,llls|), s, | " l1l,,rz,rl

się fragmentarycznie [w:] ,,Pomerarria". tlr ll |,1,1liI lisltl1l;rrl .'(lll, " l

Zygmunt Iwicki, Filip Adler (l5óó-ló.}()), l'rL,tt ()litsl,i. Irr,I l{t i, t

LXIII; 2003, z. I-2, s.203.

Zygmunt Iwicki, Hacki, Michael Anlottitts, llll l,tltt ( )lil,tt ( l(,,\ ł I '() ł).

*Konitz 1ó30, vorX. I1. lOlivu l7()3.II1.1, Iw:I Altllr. llitl1]l ,, lltl. \', ,'

Lieferung, Marbury'Lah n ż001, s. l t]()5- l t{()7.

lwicki, Hochąltar Zygmlnt lwicki, Der Hochaltar der Ku!hatlrulc itt ()lit',t l,;itt Ill'tl, l',ltt

Andrerls Schliiter, Freiburg Br. l9tt(),

lwicki, Konwent ()liwski Zygmuntlwicki, Konwent Olill,slti (l lć]ó-l3.]0) lll<.svlitttt llt,,,l!,tlt, ttv

i nie tylko, współpr. Maria Babnis, (icllrrisk l)cl1llilr J()l(). s, ,l(|(l ,ll(l

lwicki, Nekropolia Zygmlnt lwicki, Nełropoliu Oliwsku, wycl. lilrltlirc'jir ll( i lAN, ( itl,rltll,

2()04, s.73,76,167.

lwicki, Niełzerytoryczny ks. Rafiński Zygmunt Iwicki, Nł,lllll1,1()t\'(:tlv lx,litltl.' lŁtIitt:l,t.

,,Dzicnnik Bałtycki" z clnilr l9.()1.2()l2 (l.isty. ()1lirlic ('zytt,lllikrlrr;,

lwicki, ()braz oltazu glówneg,o Zygmunt lwicki. ,,1lrlł:r, ju ,\tt,t,lttt tilnt: l, ()ll(lt'.-ll ,L:llĄl'llrtlt 
^lltttln,tiiwslłiaj i ittttL, 1lr:,1,1ltt.s:(,:(llll!, i!,,ql, lltttltlyitlltt lt, /1,1 llt'lrl/t'lll, ,.l{rlt z

llik (itllrliski" (cllllcj: ll,(i), l. \1,I. (itl;rrlsli |()Sl. z, |. \ |ł\ 1,1/
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ZYqllltltll lwicl.i, ()/llll littlttl,t,tlttnlt tlil Kttllt1,1ntlt,tlltll llll\ tltltttttli,qc
Kltt.slct , l)iilrllcrl, |(,|()-l. wytlirllic ll.
Zyttlltrllt lwicki,()liwu w<,Llru_j idzi,ś,wytl. Fundacja I]G PAN, Gclańsk
2(X)l, s. l7,2Ą,2-244.

lwicki, ()7łll i przctt Zygmunt lwicki, Oput i przeor,,,Dziennik Bałtycki'' z rJnia ()4.0I. ż0l2
(Listy do Redakcji).

lwicki, /tcliltlł.,fu Zygmunt lwicki, Relikwle, RG, t. LXIII, 20()3, z. 1_ż, s. 194-196 - nie
wymienia relikwi Swiętej Oliwy.

lwicki. S<'luttzpatronbild Oliva Zygmunt lwicki, Schutzpatronbilcl oliva, HDK Jg. 25: 1976,
Nr 1-2. s. 14-15.

Iwicki, Święta Oliwa Zygmunt lwicki, Święta oliwa z Anagni, ,,Pomerania'', nr 2 (378),
marzec-kwiecień 200_5, s. 52--54.

G. Kaftal, Iconograplu o.f'the Saints in Central antl South ltalian Schools
of Painting - Sąints in ltalian Art,Florenz 196_5, s. Fig. 995, s. 831-832
- tu da|szit bibliografia,

Die Kąthedralc volt Anagni. Kwtst - Geschichte * Legentle, hrsg. von tlem
Ordenskapitel der Basilik Kathedrale [b,m.r.], s. 80-82.

Katholisches Jahrbuch flir das Bistum Danzig, Herausgeber: Caritasp-
farrer Alexandcr Lubomski (Rocznik ukazał się tylko jecien raz,w 7936
roku)

lr.retzschmer, O/lyrr Geschichte und Beschreibung der Klóster in Pommerellen. H. 1: Die Ci-
sterc:ienser-Abtei Olivą, Danzig 1 847

l(SklBD ,,Katholisches Sonntagsblatt fiir clas Bistum Danzig", Wydawca: Bistum
Danzig, Brotbżinkengasse 2, Druk: H.F, Boenig, Danzig, Frauengasse
3 (do 07.04.1935) Druckerei und Verlagsanstalt Karl Formell, Danzig,
(od 14.04,193-5 do zniesienia pisma przezwla<lze NSDAP). Ukaz}rłał
się od 01.06.1934 do 01,06.1941, Rcdaktorzy: Dr. theol. Anton Beh-
rendt, nickkire numcry l934 roku, Dr. theol. Hans Jastak 01.06.1934
do 10.03.1935, Alexander Lubomski l7,03.1935 do 01.06,1941.

K.silTu imbn i święNch Księga imion i świętych, opr. Henryk Fross i Franciszek Sowa, wycl.
WAM, t. 4, Kraków 2000. s, 443-445.

Lexikrln der Chństlichen lkonographie, Bd. 8, Freiburg Br, 1990, s. 83.

l-ilrgcbcbrg, Oiiva Heinz Lingenberg, Oliva - B00 Jahre. Vtln cler Zisteruienserabtei zur Bi-
schoJ.skirche 1l8ó-1986, Liibeck 1986, s. 21,27, 83, l15.
Lexikon Jir theologie und Kirche, Bd. l:1993. s. 72.

l.tllltlrnski. Das Fe,st r]er hl. Oliva Alexancler Lubomski, Das Fest cl.er hl. Olivą, KSfctBD Jg.
ż:1935, s.340-34ż; KJfdBD Danzig l936, s. 23-33,

Ltllltllnski. Ein Biltl wurtle neu Alexander Lubomski, Ein Bikl wunle neł, KSfdBD, Jg. _5:l938,
s. 690.

l.trlltllltski, Kircltweilą|łst Alexander Lubomski, Das Fest tl,er Kirchweih unserer Kathedrale
(l1. August), KJfdBD, s. 61-68.

l.rIlltlrllski, Kircltr.'ciltt itt (itttr.lutt Ąlcxitnclcr l.utl<lnlski. Kilt,lwcilta itt ( irctt:ltttt lllr 2()()
.l tt l t n,tt. l. ..ltt,4t.st l 710. |w:| KSlill]l) .lrr. 7: l 

().1(). s. ]tl()

t.rllltlrrlski, hIt)ttt,ltt, Alt,rltlttlt,l |.tlllrltttsl.i, l)it, I|lłttt1,1tt, l'tlt ( )lit'tt, Ąllltlltittt lIti',l3'tt.' ll)-l l

.\tltu!t,ntlltlrtt<,li tttt,l ('i,rlctt,irtt,tt,t ('ltntttili |.lg.5(): It).łli. Nl \().},.l1', \|

l().l(),Nr()().l ()(x),(l()9.(t.l(),.|g.5]: l().1(}.Nl (tll,(l 1.1.łtl(l.()|/.()l() ().)l.

.lg. _53:l9,łl, Nr {123-62.5|, s.7().

Lubonrski. Pl'r. I]lrrhm Alcxandcr [,uh<lmski../rlitutttrcs lJlttltttt, Iw:I Ilcirlrlrtkllrllgt'. Nl .'/.),l)l

1932. s. '7.

Lubomski, Pfr. Haber Alexarrder Lubomski, Konrud Ituhcr, ..l lcirltlrlkllrrlgt"'. Nl .'/.' (ll

1932, s. 7-8.

Lubomski, ptr. Kryn Alcxandcr Lubomski, Niuilaus Ktyn. ,,|lcillrlrlkl;irl11"', Nl ,l/lllll'i
1932. s. l3-1_5,

Lubomski. Pfr. Schróter Alexander Lubomski, Dr theol. lhtttz. ,*tl. .\t,ltttllll , ,,llt'lltt,rlIl,rrr
ge", Nr 4lII.08.1932, s. 1_5-16,

Lubomski, Pńoren Alexander Lubomski, Die Prioren (//irrl, rlls w It( i l'AN. :v'lrr Nl', ''lit' l

cz.2. s. 69-163.

Lubomski, Reise mit Hindernissen Alexander Lubomski, l,.ittc Ił,i-st, ttttl llttt,lt'ttttlll'll ll't 'l|(l

Jahren, KSfdBD, Jg. 5:1938, s- ll(l l ll"i,

Lubomski, Relirluien in Oliva Alexander Lubomski, lłtlitltticlt ilt ( )ltl,,t, ttl', rr, ll( i l',\N '.tl'tl

Ms.5864, cz. 1, s. 104-107, ż26.

Lubomski, Yvo Rowetler Alexander Lubomski, Prior Ylll lilltrtl,'t-|'l'll ()ll1-1l, lr\lrlltl l lt'

_5:1938, s. ż12-ż1,3, ż62-263.

Lihr, Schtiler Braunsburger Gymn. Georg Liihr, Dic Schiiltr (l(.\ l]lllllll\l'l'tl:ll (,\lllltll\l!lllt\

l,tln ]ó91 bis l776 nach dem Album ,lclttiltt,slit ttttt lltttttttll,,,tt:,-ltl, .ll l

MonumentaHistoriaeWarmiensis(cllrlcIMllW)'lt(1,1''|()l'tl.'lli
pclz'1004,s.56poz.t186's.71pt.lz'.l5]5,s.l.iłllrlz'l\i'l(l'.,l(l')1rrrl
2594.

Marry^roklgium Romanum Matą,rologium Romanuln, T|pis Wttictttti,l', A-ll. l\l|\ll\', " t'

(vl^/II),

oJficia propria Anagniae OJJicia propria... Anagniue Ect:la:;iua,l,illrirriir tlllilit'tlltl ll s, ( ';tlrllrl

1897, s. ż26.

Pismo Święte Starego i Nowegtt 'kstamanttt, wytl. Swir, lv |';lrrt,l. ,'(lllS

Wstęp do Pnp, s. 1409; Kol. 3, 1-2.

Pieśń natl Pieśniami, jedna z ksiąg Staregtl 'Icsllttllctlltt-

Gianfranco Ravasi, Die Ktypttt tlcr Kutltct!rulc ,,,tltt ,,ltttt,qltt. l,.tttt, 1,1t,tltt

unteńrdische S irtinische Kape l lc, Anlrgn i l 9()5.

,,Rocznik Gdański"

Recląms Kunstfiihrer Italien, hsg. Mlrnll,ctl Wtltltll,ittll Slrlltlilrrl l,)/,I

Bd. V s. 444448

Rowcder, Festivitas s. ()livae [Yvo Roverder), Nctlintxxlttclitl .|i,stil,itttti.t.y. ()lil'tt,'|'It,l:l'll\ lll

Oliva] , |w:l Annales Mona,st<:rii ()li,yctt,si,s ()rtl. ('i';t. .,lt'l(ltI l\|.\t!'ttl'll'\.

wy<l. ks. paweł Czaplewski, ft()N'l'llS.'l'N'l:, t. XX. 'lłllrrrli l()l(! l')|(),

s. 506-519.

lłtlwccler. Mąlilulittttc,s Yvtl R<lwedcr, Mąlilttlitlttt,,s ,\ttllcuttltttittttli .lt,ryllti itt Ii'sttt .\itltl /ltrt

tttttc l)cipurut,Vią4itti,t Mttrittc... ,,ltttttl l7,\ 1,1l( i l'AN. sYlilr, |\1s. .'|,l ł

Pismo Swięle

Pnp

Ravasi, Krypta

RG

RKI



rl{rlrvt,tlt,t, (h,(t,ltl)!lti(l ('ltti,l,titttttt Yvrl l{rlwt,tlt.l , ()trtltttlttlitl ('ltri.slitttttt..,. l/.rrl. lt(i I^N.

Sl:rtllt,l llt.
sygtt. Ms Jl.}l (tllrwllir sygll. XX lt l. 4lJ).

l llili,qctt,l,c.tilitn Will.;tiittdigc,s llciligcn-Lexikon otler l,cban,sgeschichten
ullcr llL,iligctt, Stligctt... ullcr ()rte untl Jahrhunderte, deren Andenken
in dcr liulfulli:;chen Kirche geJłiet otler sonst geeht wird, unter Bezu-
gnuhmc uu|'das damit in Verbindung stehende Kritische, Alterthiimliche
ulul Svmbolische, in alpbabetischer ()rdnung mit zwei Beilagen, tlie At-
lrihute und den Kalender der Beilagen enthaltencl. Unter Mitwirkung
mchrercr Diócesanpriester herausgegeben von Dr. Joh, Evang. Stadler,
Domherr und geistlicher Rath in Augsburg. IV Bancl M-Ę Augsburg
lt]75, s, 617.

SllttLltir ('lrpitultlrrrm Stątuta Capinllorum Generalium Ordinis Cisterciensis Ab Anno 111ó A(l
Annum 178ó, t. VII, Edidit Josephus Maria Canives, Louvain 1933-
l941. s, 683

tJl) ,,Unser Danzig", Czasopismo Niemców wysiedlonych z Gdańska, uka-
zrlryało się w Ltibeck w latach od 1949 do grudnia 2008. Od sĘcznia
2009 ukazuje się pod zmienioną nazwą: ,,Der Westpreusse - UNSER
DANZIG", Mrihlendamm 1. D - 48167 Miinster
Unbekannte Ansicht Heinz Voellne4 Eine unbekannte Ansicht tles Klost-
gers Oliva aus dem Jahre ]660, UD, 05.11.1979, s.4
Westpreussisches Jahrbuch

Manuskrypty
Anagni, ARCHIVIO CAPITULARE, Acta Capitulari clal 1695 al 1708,
s. 76-71 . - Autor w dniach 26-30 wrześnla 20II roku przeby,,vał w Ana-
gni. W zespole wspomnianych akt odkrył wzmiankę o przychylnym
ustosunkowaniu się arcybiskupa i tamtejszej kapituły metropolitalnej
do prośby opata Hackiego, w sprawie użyczenia mu dla jego świątyni
opackiej relikwii - pars brachii - Świętej Oliwy z Anagni.
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Annales Babtizatorum Ecclesia
Paroch: Braunsbergensis, sygn. E, ó0, s, 794v,200v; E, 61, s. 8,24,37v,
45v, 49,74v; sygn. E 86, s. 8_5v, l34v.

Bib|ioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, sygn. Ms 2132 (<lawna
sygn. XX B f. 4fl); sygn. Ms. ż443 sygn. Ms. 5864, cz. I, s. 104-107,
226; sygn. Nl 66 4', adl. 45. s.21,26; sygn. Z I 2664,

/,ytltlrltll lwicki. (/ 1,1\,,!,tt,lt t 1lttlllil,ttt,jttt,lt.ltr.:t,!tt,\'tttttlut t tt ttlt,ltll-,it'll'l3) l,tlll\'^,.Iltrrl',
ll1-3/.ł ll ( |()/]() ll), (itllrlisk l()().5, 5. ,l()() ,1()S

Zygnlunt lwicki. Mlriu l,ultdtttttttlt ( l859 l91)) -- n,icllłu tti<,tl,itt.sltt ()illrr'. ,,lłllllt,l;llllll
Nr 3(5t])/2t)t)6, s. 44 4_5

Zygmunt Iwicki, K.l. Alcksantler Lubomski (l893 l9ó8),,,(jkls Kirttlliclii". llrlk \Vl, l':lrvz

7974, nr 48 (757), s.9-1(); ,,Tytuł", l (l3), Gdańsk l994, s. 2()_l 2().5 (tlts1l. ztlt,lltlllrltr,:tlt1,

1993 w redakcji ,,Studia Gdańskie" nie ukazał się jcszczc); Slt.:'łttilł Ilitl,qntIit,,,ttl l'()llll,t,,ll

Nadwiślańskiego, t, III, Cdańsk1997, s,87 t]i]; NtltiL bitlgrlrlicztlit tl lts. A. l,ttlxlttlsLlltt,
za|ączona do odkrytego tomu jego manuskryptów, por. lJ(i I'AN. tlltwtllr sylirl.: AIt' tl/ / l ,

s. 1-7, nowa sygn.: Ms. 5864

Zygmunt lwicki, Nekropolia Oliwska, wyd. Fundacja BC; l^N. (itllrlislł .]()(),|. s l|, ltl. lt,l
J. Janca, Musikgescltichte des Klosters Oliva bei Danzig, wlt l)21 i,9i/ |rv:I /'lttltl, tlt,l ( |llt,tll

(Ost-mittel-, Ost- und Stideuropa), Kassel 1992, s.46,5 l.

J.Janca,Zaryshistońimuzykiwklasztorzeoliwskimwluluclt l)).l l,\ i/,(itl,rlrrl. ll)|ll,,, ',li {rl

Władysław Kopaliński, Słownik Mitów i tradycji kultuĄ,, Wttsz:lw;t |()S'.

Kronika Parafii (katedralnej) w Oliwie (1894-1915). Wytllrl i ktlttlt,tll;tll(,lll llll,t||u tl l.,. ,lr /11,

munt lwicki, Oficyna Czec, Gdańsk 1999.

Alexander Lubomski, Das Fest der Kirchweih Llils(r(| Kttlltnltttlt, 1l l lttl,,ttll ). lr llrIlIll
s.61-6t].

Alexander Lubomski, Der heilige Bernhard untl ()lit,tt (/,ttttt .'l) .ltt.t1tltl,ltllllltl l. l|,tll.,Il,

1936, s. 68-78; KStdBD Jg. 2:1935, s. _515-5ltJ.

Alexander Lubomski, Der Kirchhof,,,Heimatklżingc". Nl, |.]/.'|,|() |()ł| ,, l') ,,ll Nl l,,

ż2.Iż.1931. s. 53-54.

Alexander Lubomski, Die Aufuebung des Klosters ()liw,,,|leitll;tl1.1;rll1,r"', Nr l,''l l(l lt'tl
s.46-47.

Alexander Lubomski, Die Mónche von Oliva, Sonder-Abdruck (hlcltrtnttt lll(,lrlt. . ( ),,l1,1tt,tr lt

1941, s.79.
AlexanderLubomski,Drtheol.FranzSal.Schróter,,,HeimlrtkIiirlgc".N1.1/|l.()l'i. l')l.',r l', l(r

Alexander Lubomski, Ein heiligmóssigerAbt von Oliva, KSfclI]I) .lg. .j:l().}tl, ()li l ()S.l, (ll).| (lt),I

Alexander Lubomski, Eine Reise mit Hindernissen vor 200 Jultlt,lr, l(Slill}l) .lg. 5: l() ]S. l l(, l ll'j

Alexander Lubomski, Kirchweihe in Grenzlau 1,or 2()().lultran, l. .Ątryttst /7,//,l, l(Sltllil) l1,

7:1940, s. ż60.

A_lexander Lubomski, JbergaberlerKosterkirchezu()lń,u,..ltcinllr(kllilrgc", Nl l l/.'| |l| |')l|,
s. 49-50.

J(osef) N(ikodemus) Pawlowski, Fiihrer durch tlie ultclttwiirtliga Klt1.1lłrliin,ltl tttttl tIttl Itttltt,tt,
Kloster in Oliva, Danzig (1889), s. 24,ż5, 29-3l.

Jerzy Samp, Gdańsk prawie nieznany,1993, s, l32 l33 .

Alina Szpakiewicz, Klasztor Pocysterski w Oliwie. l'tzcwxlnik 1xl tlttn,ttl1,1t |,tl),lt,.,llIlt Lltttt,tt

rowych, Gdańsk 2003, s. l2. Autorka podlrjc tu, że ,,I)lttrtltllrt tllttl lltlwvtlt 1.1:trzlrltt,tlt

w Oliwie powierzono Matce Boskicj iśw. l}crnlrrtltlwi z ('lltilvittlx"..lt,tlll:tLzt, lrl, zt,

klasztorowi oliwskiemu patronujc rtiwnicŻ 'lttljclr Świ,r,tlr. .zrlsl:tlrl |)l/(,/ :llIl()llrti Ilrtllll
nięte.

tIcinzVlcllncr. I)crSchlossl4utlctlv()tl()lil,tt,scittt, l,,'ltlłtit,liltttt,qtttttl (]t,u,ltttltl '.W.llt,ll) |()/()

s. l2l l2().

Vlcllncr

W.lll

A^(

l](; l^N

Bibliografia uzupełniająca

Mlrriit llltllllis, () świętci ()liwii w Oliwie, |w:] Iwo Roweder (1699-1765). Zycie tlla Br,lga i dla
/.ttrl:l. I'rltcit zbitlrtlwit ptld rcd. G. Ralińkiego, Pelplin ż012, s. 180-184.

( i. l}:rctlckcr, ('ltnltuitlgisclta Notizctt tttts der Baugeschichte des Klosters Oliva,Danzig 1879.
l'iltlt',y ()lit'rlt,rr',l, wytl. W. Kęlrzyliski |w:| Mtlttunlanlu Rlloniae Historicą, t.6, Kraków ltt93.

s. ]57 .]lś]

l{tlttllttl l)zigtielcwski.Ilnr:l,,sltl,*'lt,llnnlttl:altitt lłttlltt,śu,. ()lil,ii,Iwl lilnrtllr (l(l)() l7().5).
/,ll-ił tlltt lltlgtt i tlltt l ,tttl:i. s. l 5.5 l 7.].



ltilllirlgrafia w języku włoskim
niewykorzystana przez autora

Ac(lt pltssitlnis S. Magni, Acsis MDCCXLIII
X. l]lrrbicr, Lu cuthćdrule tl'Anagni, Paris 18_5t]

l: (]iirnrlrirrico1,1c, Il santuario anagnino, VelIetri 1704
l)c Magistris, A.: Istoria della citta e S. Bąsilica dAnagni, Roma 1749, p.79-80
l,] Ftrrirri, Caralogus sa nctorum ltaliae, Mediolanum lól 3
(jianl'ranctl Ravasi, La cripta della Catteclrale eli Analni, Analni 199.5
S. ll,azzi, Delle vite tlelle donne per santird, Tomo III, Firenze 1_59_5

S. Scastitelli, Anagni 1887*1987, Anagni 1987
S. Siblia, La Cattetlrąle di Anagni, Orvieto l914
I,i Ughclli, Italia sacra, Roma ]ó41, Acta sanctorum, junii, Tomus I. Anversa MDCLXXXV
tlZappasodi,Anagniattraversoisecoli,Veroli1908,vol. I,pp,148-149;vol.2, pp.204-206

Manuskrypty niewykorzystane przez autora
Antonio De Angelis, Przy artyku|e ,,S. Oliva" (www.Castrodeivolsci,itlsoliva.htm), zNvracatlwagę na następujące manuskrypty:
l.cttera del Vescovo di Anagni clel 28-1. 158ó al tipografo D. Basa di Roma
|,ettcra dcl Vescovo di Anagni del 21.2.15t]6 al tipografo D. Basa di Roma
Vitlr et offricia sanctorum collecta ab A, Gallonió, R.r.o c. .l590
I-ctte ra do fra Cristotbro cli Cora del 1631.

Inde ks

Ada|bertus 43

Adlcr Filip 48, 49, 52
A|eksander IV l2
Ambroży 47

Anaklet II, anĘpapież 13

Anastazy Wielki 47
Angelis Antonio de 76
Antonius 43

Antonius Sardi 13

AugusĘn, święty 47
August II, kró| Polski22,23
August lll, król Polski 23

Babnis Maria 8, 69,71,72, ]4
Babnis S.P. 68. 69
Bachmann Andreas 10

Baedeker G. 69,75
Barbara, święta 38
Barbicr X 76

Bazyli Wielki 47
Behrendt Ant<>n "72

Benedykt, święty 12

Berger Rupert 46

Bernard z Clairvaux, święty 8, 27,29,30,
36,39, 54,70

Będkowska Stanisława 40
Block Wilhelma van den 48
Bluhm Jan 53
Boenig H.F. 72
Bonifacy YIII, papież 1,2

Boy Adolf 54

Canives Josephus Maria '74

Chryzostom Jan 47

Ciamaaricone F, 76

Ciesielski Augustyn 40

Clzaplewski Paweł 7,10, _55, 73

Dąbrowski Kazimierz Benedykt ż1,23, 4ż,
6t]

I)ckirński Dariusz l()
l)ziqgiclcwski Rtlnlan lO, 45, ]4

l llislrllcllr ,1.1

l ltt l'l t lzvtl:t ,l()

nazwiSk

Fabrizitl ('ucurri l()

Ferrari li 76
Fltlrian, święty 2lt, .5()

Franciscus 43
Frank Lirrnbcrt .5]

Froii Clirsplrr 42
Fross llcnryk 72
Fryclcryk ll Wiclki ]tl

Gabricl l{Lliltll;llr .ll-i

Gagliirrtli (iitlvirlttli 1,1 ltl, tlli
Gaglilrrdi l'iell,tt 1,1 ltl
Gembicki Witwl zvtllt,t '. l

Gcrirrtli l'ie l,t l'ltrllrl l .'I

Gcschklttr lrlrsllt,r l.I

(iiacclrlilr Ąllit1 .1.'

Grirbiriski .lirll ł,I

Grczcwsklr lltl1,,tllt {r')

GrLlhy lltlllllrll ,l/
Gruchilllr-Wq,sit,ls1.1,1llzt,I l l
Grzcgtlrz Wie lki, 1l:rlltt,z ,'/, l/
Grl,cgorl, z N:rz jlrrlsrl l /

Grl.cgłlrl. lX. 1l:rllit,z I l-'
Grzybktlwsklr'li,lt,slr \,|, /()

Griinhtllz l{it,lrlrrtl .|''

Gustltw Atltlll, kl,tjl Szrvt,t,;t .l.'

[labcr Atlgrlsl ls,ttlltlttl .l7

Iiacki Michirl Altltltll 7. l,]. .ll .' |, ,"),

39. 42, 4ll, ()lt 7l. 7.1

Hadrilrn. ccsltl,z 7

Halrn Ilcrntlrllll ]7,,l7,,lli
Halblr F'rlrrlz 47
Hituslcirl I'lrrrl .l(). 5,1. 7()

I lcidrcich .ltlllittllt ]()

l Iicrtlllinl ,17

l licrtlnillr, świ9lv l7
l lirtcnllcrg-I'its(tll,itls ( it,l,;rltl vtlll .)l
I ltlltcllztlllerl1-1 lt,t,llilrgt,rl .ltlzt,l t,rllt ', l

lltllllrrt.llrll M. .ll,i

Iliilscll .lcl,zy KtlttsllttllV r,,rllt .) l, ,l ł

lll llt lce tllv l ll l .]

.lltt,rllls. rrlislrz t,ir,sir,lskl \ l
,l:tt'rllrtts ,| ł

t.l



,l;lt,llit,l.t, lł ilz ,lli

.lltlttllltlwski'l'lllltltllitrs.|. |1), 1-1, l(l, (lti. 7()

.lltll Nclltltllttccrl. świqly _jli

.llrll tltl Krzyżir, świqty 3()

,lllltclt .l. 7.5

.llrsllrk l lirlrs 72

.Iclrrl Xll I'ctit 2l

.liitlc ((i(itlc Jtlhann 25,26, 45

^lłil.cl' l, Kupcrtynu, święty 42

l(lrl'tł| Gcorgc 12
Klrrtll Xll, krtil Szwecji 22
l(lrzirnicrz Jagicllończyk, król Polski 50
Kirzimicrz, święty 28, 50
l(ęstlwski Aleksancler 51
Kętrzyński W. 7_5

l(illrrski Jan 4l]

Klcnrcns XII, papież 9,2I,26,27, 46, 56,
61.69

Ktlnltrski Dawid 46. _51-53
lr.tlllitrski Jan 30. 36
l(tlnarski Stanisław _5l

Ktlntlpczyński 8
l(rl1llrliIlski Władysław 7_5

Ktlsslrk-Główczewski Leon 48
lrrctzschmer J.C. 49-5ż. 69
lrlyrl Mikołaj 47,48
l..rystyna, królowa Smvecji ż1,42

l.ircy Peter von 23,44
1.1rnlhert Franck 36
1.1rntlmann Ferdinand Matthias 47, 48
l.ilntlmann Franciszka 48
1,1tlltlmltnn Mariir 4ll, 75
1.1rrlg Nicolaus 69
Lcszczyński Stanisław 22, 23
l .irllcnbcrg Heinz '7, 51, 73
l.tllltlnlska Anna 4()

l.tIhtlnlski Alcksandcr Jan 7,9, I0,2'l, 40,
11. 45, 52, 67,70,7ż,73,15

l.utlwik XV krtil Francji 23
l,iihr ( ictlrg 43, 73

1.1;cki Ił,irllcisz,ck 46

MltlllLtszklt lł,lrllciszck,ll]
Mltl ltlzzi li1,1tltctl l()
M:tlet,lltls, swiqly .jli
M:rllIl:rt,rls .l ]

Mt,ltltltirlllt .1.1

Mcstwill I, ksiilżę 47
Mcstwin ll, książę 47
Moczyński Zygmunt 48
MuhI 4f]

Muskendorf Mikołaj 34
Muzucci Augustino ó9
Mtiller Ignacy 25, 45, 46
Miinnich Burkhard Christoph von 23,44
Mściwój I, książę 49
Mściwój II, książę 49

Oliva z Anagni, święta 7
Oliva z Brescii, święta 7,22
Oliva z Palermo, święta 7, 12

Pastorius Gerard Franciszek 44
Pawlowski Josef Nikodemus 7_5

Petrus 43
Pętlicka Wanda 10
Pikarski Antoni 48
Piotr Wielki, car Rosji 44
Piper Bartłomiej 52
Pius IV, papież 13

Pius VIII, papież 54
Pompecki Bruno 48

Rafiński Grzegorz 9, 7I, 74
Ravasi Gianfranco 68, 73, 76
Razzi S. 76
Roden Albertus 49
Rohwedder Matthaeus 43
Rohwedder Matthias 43
Rowcdcr Adalbert 43
Roweder Antoni 43
Roweder lwo (Yvo) 9,10,24-26, ż8-30,

36,38, 42, 43, 45*47, _50, 51, _55, 67, 69,
73,74

Roweder Jan 43
Roweder Mateusz 43
Roweder Piotr 43
Rozrażewski Hieronimus 39
Rudolf Gabriel 53
Rybiński Jacck Jtizef 28, 38, 50, _51

Sltmbtlr. ksirlżę 4t)

Siltnlltlr l. ksillżq 47
Slrllrll .|crzv 7.75
Sirl'llrwski K:tzilllit,tz lll. ł(l

scilstitclli S. 7()

Schliitcr Antlrzc.j 8, ]|i, 7(), 7l
Schmidt JaIliIrlr 4(l

Schmidt ZygmunL 46

Schrijter Franciszck Salczy 47,75
Schultz Johann Carl 7()

Schulz Kilian Jakub 37, _52

Schweminski Jan Jakub 38, 44, _53

Siblia S. 76
Singer 47
Sowa Franciszek 72

Splett Carl Maria 44

Stadler Joh. Evang. 74

Stech Andrzej ż9, 3I, 38, 39, _50, -54, 69

70,71
Stroweli Caspar 25, 45, 46

Subisław I, książę 46, 49

Subisław, książę 26,27
Swiętopełk, książę 47
Szpakiewicz Alina 75

Swlqltllle lk ll .ł()

'lirlr.jć I'itltr 7()

'lcrcslr z Awili. świqllr .}ll. .1.1

'Iichrric Atllttll ()

Titlsin Allrrltls -tr.5

Ughclli li 7{l

Vlclllrcr llcilrz .l(). \(l, ()1), /(l,

Wttcrltlrl Atllllrltli (ll)

Wictlc1,1rtlltl lr,tlttllttl (")

Wllrtlysllrw z (ilt,ltllrlrt,t l'

7.1llt'ski li:tllt,tszt,k |\lll.,,1,1; l)

.ł(). ł(l. ,l l. ){). ') |. (,)i

Zitlt,wsk;r lrl V:.lytt,t tr'l

Z;t1l;l;tstltll l1 /tl

7.willisl;ru,;r ,Ii)

t

,, ,| ttl



Der Hochaltar der Kathedrale in Oliva. Ein Werk.von'Andreas
Schliłter. Od l97I t przebywa za granicą, najpierw w Niemczech,
od l978 r. w Szwajcarii, gdzie wykładał historię sztukiw Kantons-
schule Kollegium Schwyz i był konserwatorem przy tamtejszym
.,Diózesanmuseum". 16 I 2002 r. powołany został do Zakonu Pa-
pieskiego Rycerzy Grobu Chryslusa w Jerozolimie (Bożogrobcy).
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