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Wstęp
Niniejsza praca powstała z inicjatywy proboszcza parafii
w Tolkmicku ks. Sławomira Szczodrowskiego. Ma ona służyć
pomocą turystom przybywającym do Tolkmicka w samodzielnym zwiedzaniu kościoła św. Jakuba Ap. Dodatkowo pozwala
ona zapoznać się z podstawowymi wiadomościami o tym malowniczo położonym miasteczku. Opisy dotyczące architektury i wystroju kościoła zawierające niekiedy określenia fachowe
uzupełniono słowniczkiem.

Krótki rys historyczny
Tolkmicko usytuowane jest w strefie przyzalewowej, u podnóża Wysoczyzny Elbląskiej, przy prastarym trakcie komunikacyjnym, w odległości ok. 20 km od Elbląga i ok. 17 km od
Fromborka.
W XIII wieku wkroczyła na te ziemie historia pisana częściej pożogą i krwią – niż atramentem. Zakon Krzyżacki, pod
pozorem chrystianizacji pokonał i niemal doszczętnie wytępił
rodzimych mieszkańców tych terenów, szczególnie Pogezanów
i Warmów. Do dziś pozostały jednak ślady grodzisk oraz materialne świadectwa ich codziennego bytowania, odnalezione
przez archeologów.
W tymże wieku główną siedzibą Krzyżaków w Prusach był
pobliski Elbląg. Tutaj również od 1250 roku rezydował biskup
warmiński Anzelm, wywodzący się z duchowieństwa zakon-
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nego. Stąd otwierała się ówczesna droga wodna na Bałtyk. Okolice Tolkmicka i Pogrodzia niemal nieustannie były przedmiotem targów pomiędzy Zakonem a biskupami warmińskimi.
Założenie miasta w miejscu dawnej, zrównanej z ziemią
osady pruskiej nastąpiło jeszcze w XIII wieku. W latach 1296 –
1300 istniał przywilej lokacyjny, który jednak zaginął.

Krótki rys historyczny
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Kolejna wzmianka o mieście pochodzi z dokumentu z 1326
roku, a nowy przywilej wystawił Wielki Mistrz Henryk Dusemer 21 marca 1351 roku. Zostały wówczas określone na prawie
chełmińskim granice terytorium należącego do miasta, które
obejmowały 100 łanów ziemi, z których m.in. 4, wolne od czynszu, przypadły proboszczowi, 8 przeznaczono na wspólny użytek mieszkańców i tyleż otrzymał główny zasadźca Bernhard
von Rostock. Do niego jako sołtysa miały wpływać opłaty sądowe, z tym że dotyczyło to jedynie ludności niemieckiej. Władzę sądowniczą w granicach miasta nad Prusami, Polakami
i innymi ludźmi języka słowiańskiego, gdyby się tacy pojawili,
Krzyżacy zastrzegli sobie. Pierwsze umocnienia miasta tworzyły wały i palisady. W czasach Mistrza Krzyżackiego Winricha von Kniprode (1351-1382) zastąpiono je murami z cegły.
Miały od 5 do 6 metrów wysokości i były na 3 metry grube.
Do miasta prowadziły cztery bramy: fromborska, klesza,
młyńska (elbląska) i rybacka. Nurt rzeki Stradanki zmieniono,
tak aby jej wody wypełniały fosę.
Po klęsce potęgi krzyżackiej pod Grunwaldem Tolkmicko,
z nadania króla Władysława Jagiełły, przeszło w posiadanie
Bartłomieja Boreszowa, dziekana kapituły warmińskiej. W 30
lat później burmistrz miasta Jan Schonenmur oraz radni Jan
Koler i Mikołaj Kupp zgłosili 3 kwietnia 1440 roku przystąpienie miasta do antykrzyżackiego Związku Pruskiego. W następnych latach stosunki z Krzyżakami nie układały się przy-

Mapa – przed zdobyciem ziemi Prusów przez Krzyżaków

jaźnie. Miasto zanosiło skargi podczas zjazdów na niesprawie-
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dliwe daniny, a z chwilą wybuchu Wojny 13-letniej (1454-1466)

miastem, a wydarzenie to upamiętnia tzw. Krzyż Dżumy,

mieszczanie zajęli i zburzyli krzyżacki zameczek.

wzniesiony na drodze do Pogrodzia.

19 czerwca 1454 roku burmistrz tolkmicki Michał Reychenał złożył w Królewcu na ręce kanclerza Jana Koniecpolskiego

XIX wiek był dla mieszkańców Tolkmicka czasem równie
okrutnym jak i wiek XVIII.

przysięgę wierności polskiemu królowi. Po podpisaniu Trakta-

5 lutego 1807 wojska napoleońskie zajęły miasto. I tak

tu Pokojowego w Toruniu w roku 1466 Ścibor Bażyński został

od tego momentu rozpoczęły się przemarsze różnych wojsk

pierwszym starostą Tolkmicka i okolic. Odtąd starostami byli

przez miasto, kwaterunki, rekwizycje zboża i bydła przez woj-

z nadania królewskiego magnaci polscy, najdłużej przedstawi-

ska walczących ze sobą państw. Szalały zarazy tyfusu i cholery

ciele rodziny Działyńskich. Ostatnim właścicielem starostwa

dziesiątkując ludność. Zdarzały się powodzie ogarniające po-

był Mikołaj Wilchelm Korff, któremu władze pruskie wypła-

łowę lub większą część miasta, w których ginęło bydło a domy

ciły odszkodowanie w wysokości 12 000 talarów za odebrane

były niszczone. Za korzystne wydarzenia w tym wieku można

mu w 1772 roku dobra, w tym bowiem roku nastąpił pierwszy

uznać m.in. powstanie w 1873 utwardzonej drogi do Kadyn,

rozbiór Polski i państwo pruskie przejęło Tolkmicko, likwidu-

a w 1878 roku do Elbląga i Pogrodzia, utworzenie linii kole-

jąc urząd starosty i powołując w to miejsce tzw. magistrat.

jowej (1899), powstanie pierwszej apteki (1832), rozpoczęcie

Podczas dwóch wojen szwedzkich (pierwsza przypada

praktyki medycznej przez stałego miejskiego lekarza (1851),

na lata: 1626-1635, druga zaś na lata: 1655-1660) mieszkań-

powstanie portu (1862), i w związku z tym także rozpoczęcie

cy miasta ucierpieli z powodu długotrwałego kwaterowania

budowy specjalnych łodzi transportowych o charakterystycz-

i utrzymywania obcych wojsk. Pomiędzy dwiema wojnami

nej konstrukcji (tzw. Tolkmiter Lommen –niem.).

szwedzkimi miasto płonie. Wielki pożar trawi miasto po-

Po zakończeniu I wojny światowej mieszkańcy Tolkmicka

nownie w roku 1694. Pozostają tylko przedmieścia i poje-

przeżywali jej skutki w postaci długotrwałej zapaści ekono-

dyncze domy. W następnym roku Tolkmicko jest całkowicie

micznej i wielkiego bezrobocia. Dopiero po roku 1933 nastą-

odbudowane. Trzecia wojna szwedzka (1700-1721), nazwana

piła pewna stabilizacja. W 1936 powstał w Tolkmicku zakład

wojną północną, przynosi mieszkańcom Tolkmicka kolejne

ceramiczny „Ziemia Tolkmicka” oraz fabryka marmolady, któ-

cierpienia. W roku 1710 miasto po raz pierwszy ogarnia epi-

re zapewniły miejsca pracy.

demia dżumy. Zbiera ona straszliwe żniwo: Ponad połowa jego

Lata bezpośrednio po II wojnie światowej przyniosły wiel-

mieszkańców pada jej ofiarą. Ciała zmarłych chowane są poza

kie zmiany w administracji, zaludnieniu i gospodarce miasta.
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Dotychczasowi mieszkańcy zostali zmuszeni do jego opusz-

Pierwotny wystrój kościoła nie zachował się do naszych cza-

czenia. Z wielu stron zaczęła napływać nowa ludność, która

sów, bowiem zarówno świątynia jak i całe miasto niemal do-

także musiała opuścić swoje dotychczasowe miejsca zamiesz-

szczętnie strawiły trzy wielkie pożary w latach 1550, 1636 i 1767.

kania. Był to wyjątkowo trudny czas zarówno dla jednych jak

To małe miasteczko w połowie XVIII wieku stało się znane
w całej diecezji dzięki dwóm artystom. Byli to: Złotnik Zygmunt

i drugich.
W te skrótowo zaprezentowane dzieje Tolkmicka wpleciemy teraz historię jego kościoła parafialnego.

Tolkemit oraz rzeźbiarz Krzysztof Perwanger. Z prac Zygmunta
Tolkemita zachowała się we Fromborku misa chrzcielnicy w za-

O istnieniu pierwszego drewnianego kościoła dowiadujemy

chodniej kruchcie. Spod dłuta Krzysztofa Perwangera wyszły

się z dokumentu z roku 1344, kiedy to przekazano go z całym

znakomite wolnostojące rzeźby wykonane w kamieniu. Dwie

majątkiem i dochodami, Szpitalowi Świętego Ducha w Elblą-

z nich ustawione były niegdyś przed kościołem w Tolkmicku.

gu. W tym czasie Wielki Mistrz Winrych von Kniprode nadał

Obecnie znajdują się one w zachodniej kruchcie kościoła. Przed-

miastu Tolkmicko herb w formie tarczy z umieszczonymi w niej

stawiają Matkę Bożą stojącą na kuli ziemskiej oraz św. Jana Ne-

trzema liśćmi róży. Z czasem herb ten

pomucena. Do znakomi-

ulegał zmianom. Współczesny herb

tych jego dzieł należy cen-

Tolkmicka nawiązuje do pradawnych

ny krucyfiks, który rzeź-

mieszkańców, ich wierzeń oraz wyra-

biarz podarował wielce

ża prawdę historyczną o zdobywcach

zasłużonemu dla parafii

osady pruskiej i założycielach nowego

i kościoła ks. proboszczo-

miasta: W tarczy znajduje się trójlist-

wi Johannowi Schwahno-

ny dąb, ponad nim krzyż.

wi. Wyniesiony z kościoła

Wybudowany

w

Tolkmicku

w XIV wieku drugi, w miejsce drew-

Współczesny herb miasta

po pożarze w 1767 roku,
później zaginiony w za-

nianego, trójnawowy, bazylikowy kościół gotycki konsekrował

wierusze ostatniej wojny,

w roku 1376 biskup Henryk Sorbom (1373-1401). Otrzymał on

a wreszcie w 1973 roku

wezwanie Zwycięskiego Krzyża, Najświętszej Maryi Panny

odnaleziony został sta-

oraz św. Jakuba Apostoła.

rannie

odrestaurowany Krucifiks Perwangera
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i znajduje się obecnie na swoim dawnym miejscu – na tabernaculum w ołtarzu głównym kościoła.
Na przełomie lat 1901 i 1902, w czasie gdy proboszczem
parafii był ks. Theodor Matthee, dokonano poważnej rozbudowy kościoła, powiększając go o transept, dwie zakrystie i nowe
prezbiterium. W transepcie, z obu jego stron, naprzeciw siebie,
wzniesiono dwie empory dla wiernych bądź chóru. W miejsce
dawnego wystroju pojawił się nowy – neogotycki. Na wyż-

Architektura kościoła
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szym z dwóch drewnianych chórów znajdujących się ponad
wejściem głównym umieszczono 20-głosowe organy piszczałkowe ze słynnej elbląskiej firmy organmistrzowskiej A.Terletzkiego-Ed. Wittka, których trójdzielny prospekt o surowej
neogotyckiej architekturze zamyka zachodni szczyt kościoła.
Świątynia jest jednym z trzech najpiękniejszych zespołów
sztuki sakralnej z tego okresu obok Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie i kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Olsztynie.

Architektura kościoła
Na współczesnych zdjęciach Tolkmicka, wykonanych
z „lotu ptaka” zaznacza się wyraźnie dawny rynek miejski,
w kształcie wydłużonego prostokąta i prostopadły układ ulic.

Sylwetka kościoła z wyraźnie widocznym transeptem

Panorama miasta
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Od strony wschodniej przylega do tego placu fasada kościoła,
wyznaczając jedną z jego pierzei. W bryle kościoła dominuje
wysoka, masywna, czworoboczna wieża. W centrum jej zachodniej elewacji znajduje się ostrołukowy portal, a w nim zawsze otwarte dla przechodniów główne wejście do świątyni.
Z góry widoczne są spadziste dachy korpusu i transeptu.
Tworzą one kształt proporcjonalnego, regularnego krzyża łacińskiego. Nawa główna, od strony wschodniej, przedłużona

Architektura kościoła

się śniegu z dachu zapewniają właśnie owe dodatkowe arkadki z gzymsem. Do ścian transeptu przylegają trzy wieżyczki:
Dwie od strony północnej i jedna od strony południowej,
natomiast najmniejsza, czwarta wieżyczka, w której znajduje
się klatka schodowa prowadząca na piętro, gdzie znajduje się
miech organowy i dmuchawa, przylega do wieży od strony
południowej. Na murze północnym nawy bocznej kościoła
znajduje się barwna, neogotycka płaskorzeźba przedstawiająca

jest o prezbiterium, zamknięte trójbocznie. Jego zewnętrzne
naroża, opinają dwuskokowe przypory (szkarpy). Ramiona transeptu z obu stron zamknięte są prostymi ścianami.
Wieńczą je szczyty schodkowe, z klasyczną dekoracją gotycką: Trzy pionowe ostrołukowe blendy, wytynkowane na biało,
oraz podobnie białe pasy poziome pod gzymsem. Taką samą
dekorację widać na kondygnacjach wieży. Nad przecięciem
się osi podłużnej kościoła i transeptu, umieszczona jest wysmukła, strzelista sygnaturka, natomiast korpus wieży przykrywa dach namiotowy, czterospadowy. Na szczególną uwagę
zasługują ażurowe arkadki fryzów nadokapowych, którymi
są przyozdobione, od strony zachodniej połacie dachu transeptu. Wspiera się na nich dodatkowy gzyms, umieszczony nad
okapem dachu, który wygląda z daleka jak ścianka mansardy.
Jest to swoisty wynalazek architektów neogotyku. W naszym
klimacie opady przychodzą najczęściej od strony zachodniej.
Śnieg na stromym dachu tworzy nawisy, które przy najlżejszej odwilży zsuwają się lawinowo. Łagodniejsze osuwanie

17

Chrystus w Ogrójcu – płaskorzeźba

18

Kościół św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku – Przewodnik

Nawa główna od strony wejścia głównego

Chrystusa modlącego się w Ogrójcu. Pochodzi z czasów wielkiej rozbudowy kościoła – 1901-1905.

Architektura kościoła

dzielnych sklepień i okien. Żebra sklepienne zbiegają się i łączą
(po siedem) nad wspornikami ściennymi, nieco poniżej linii
okien. Światło do nawy głównej wpada przez wysoko usytuowane w nawie bocznej okna, jak też i przez niżej umieszczone, również w nawie bocznej, szerokie okna. I te górne i te dolne okna wypełnione są prostymi witrażami geometrycznymi.
Na podłuczach arkad nawy głównej zachował się malowany,
stylizowany ornament roślinny.
W obu ścianach zamykających ramiona transeptu znajdują
się duże koliste okna w formie siedmiolistnej rozety, z barwnymi witrażami. W centrum każdego siedmioliścia widoczny jest krąg monogramowy utworzony z liter JHS i imienia
Maryja. Transept przykryty jest trzyprzęsłowym, gwiaździstym sklepieniem natomiast nad prezbiterium i w obu zakry-

Wnętrze kościoła
Po wejściu do nawy głównej, możemy ogarnąć jednym
spojrzeniem wnętrze świątyni. Nawę główną oddzielają
od naw bocznych cztery masywne lecz stosunkowo niskie
filary, na których wspierają
się ostrołukowe arkady bardzo wysokiej i grubej ściany.
Ta część wnętrza składa się
z trzech przęseł, wyznaczonych
układem gwiaździstych cztero- Sklepienie gwiaździste

19

Rozeta
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Prezbiterium z witrażami

stiach są sklepienia krzyżowo-żebrowe. Do świątyni prowadzi
od strony północnej boczne wejście umieszczone w niższych

Architektura kościoła

między dwa pilastry o cokolikach z motywem czwórliścia
i trzonem płycinowym z motywem lilii. Wnęka w kształcie
absydy, nad gzymsem, przeznaczona jest do ekspozycji krzyża
ołtarzowego lub Najświętszego Sakramentu w monstrancji.
Po starannej renowacji stoi w niej, szczęśliwie odnaleziony
w 1973 roku krucyfiks – dzieło wybitnego rzeźbiarza Krzysztofa Perwangera (ok. 1700 – 1767), pochodzącego z Tyrolu, który osiadł w Tolkmicku i niebawem został jego burmistrzem,
wcześniej poślubiwszy córkę poprzedniego burmistrza. Perwanger był także piwowarem, podobnie jak słynny astronom
gdański Jan Heweliusz, co zapewniało mu godziwe utrzymanie. Kościołowi w Tolkmicku poświęcił sporo swej uwagi
i czasu. Wykonał ołtarz główny uważając, że dotychczasowy
nie jest dość godny oraz ołtarz boczny. Dziełem jego była także

partiach ścian transeptu. Gotycką formę kościoła podkreślają
piękne ostrołukowe okna rozświetlające prezbiterium.

Ołtarz główny
Jest to pięcioczęściowy ołtarz szafkowy, z parą ruchomych
skrzydeł. Styl dekoracji i przedstawień figuralnych nawiązuje
do najlepszych wzorów z okresu późnego gotyku, spotykanych na tych terenach w początku XVI wieku. Świadczy o tym
umiar w stosowaniu motywów dekoracyjnych (wimpergi,
kwiatony) oraz typowa maniera sztywnych, jakby blaszanych
fałd ubiorów. Środkowa część nastawy składa się z tabernaculum o wyzłoconych drzwiczkach w poziomie predelli, ujęta

21

Figury Świętych: Elżbiety, Barbary, Franciszka Ksawerego, Jerzego
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ambona. Zyskały one uznanie w oczach znawców. Niestety, za-

Od lewej: Ofiara Abra-

równo ołtarz główny, boczny jak i ambona spłonęły wraz z ko-

hama. W centrum: Jeleń

ściołem w wielkim pożarze, jaki nawiedził miasto w 1767 roku.

pijący wodę ze strumie-

Potrójne, przewiązane w połowie wysokości ozdobnym

nia (katechumen łaknący

sznurem pęki kolumienek, oddzielają z dwóch stron środkową

wody chrztu) jako ale-

część ołtarza od płycin z postaciami świętych. Symetrycznie

goria psalmu: „Jak łania

ustawione płyciny, zwieńczone wimpergą, odróżniają się od pary
ruchomych skrzydeł bogatą dekoracją maswerkową w formie

tęskni do wód strumieni, Ofiara Abrahama
tak dusza moja tęskni

ażurowego baldachimu nad głowami realistycznie przedstawio-

do Ciebie, Boże!”. Po pra-

nych, pełnoplastycznych rzeźb.

wej: Melchizedek udzie-

Z lewej strony święte: Elżbieta z Turyngii* i Barbara*, pa-

lający

błogosławieństwa

tronka umierających. Po prawej stronie: św. Franciszek Ksawe-

Abramowi – zapowiedź

ry* i św. Jerzy*. Towarzyszące im atrybuty nawiązują do legend

Ofiary Eucharystycznej.

i szczegółów biograficznych z ich życia.

Ołtarz główny (który Jeleń

Skrzydła zewnętrzne wypełniają sceny wykonane techniką

można obejść dookoła)

malarską, o pastelowych, delikatnych barwach: Z lewej – Zwia-

jest sygnowanym dziełem

stowanie Najświętszej Maryi Pannie, z prawej – Koronacja

elbląskiego

Matki Bożej. W zwieńczeniu środkowej części ołtarza, ponad

Otto Roemera z 1902 roku.

tabernaculum – grupa pasyjna. W okresie Wielkiego Postu

Nad retabulum oł-

skrzydła zamykają część środkową ołtarza, a ich zewnętrzna

tarza głównego widnie-

strona tworzy scenę przedstawiającą cierpiącego w Ogrójcu

ją w formie witrażowej Melchizedek i Abram

Chrystusa, pocieszanego przez anioła.

(1901-1905)

W antepedium są trzy obrazy namalowane na deskach
o wykroju czwórliścia, przedstawiające sceny biblijne.

rzeźbiarza

postacie

świętych, a pośrodku
nich Jezus Chrystus:
Z lewej strony – Św.

* Szczegóły z życia wszystkich wymienionych w tekście Świętych umieszczono
w Aneksie.

Katarzyna

Aleksandryj- Sygnowanie rzeźbiarza
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Stalle neogotyckie

Witraże – św. Katarzyna Aleksandryjska, św. Andrzej Ap., Jezus Chrystus,
św. Jakub Ap., św. Roch

ska* i św. Andrzej Apostoł*,
po prawej – św. Jakub St.* i św.
Roch*. Napisy – wyrażają prośbę o modlitwę (ora pro nobis). Wejście do zakrystii ministranckiej
Po obu stronach ołtarza, i kapłańskiej
przy ścianach – stalle neogotyckie, a przed nimi – wejścia: Z lewej
– do zakrystii ministranckiej, z prawej – do zakrystii kapłańskiej.
Nad drzwiami zakrystii ministranckiej widnieje napis:
Haec est domus Dei – et – porta coeli, (Gen, 28,16): Oto dom
Boży – i brama nieba.
Nad drzwiami zakrystii kapłańskiej: Mundamini qui fertis
vasa Domini, czyli: Oczyśćcie się, wy, którzy naczynia Pańskie
niesiecie! (Iz 52, 11)
Ściany prezbiterium zdobi ornament w stylu gotyckim
z motywem winorośli.
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Ołtarz Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem Jezus
Jest

to

trójdzielny

ołtarz. Dzieciątko Jezus

Architektura kościoła
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mentami neoklasycystycznymi. Kontury kilku obrazów, na tle
muru ceglanego, ujęte są, malowaną na nim prostą, zieloną
ramą, ozdobioną liśćmi dębu.

jest przedstawione bez
insygniów królewskich.
W bocznych wnękach ołtarza figury świętych: Św.
Franciszek z Asyżu* oraz
św. Dominik*, założyciel
zakonu kaznodziejskiego.
Nad

figurą

Matki

Bożej – trójkątny baldachim z koronkową dekoracją o motywie trójObraz Matki Bożej Częstochowskiej

liścia. Zwieńczenie nad
baldachimem składa się

Ołtarz Matki Bożej Różańcowej

z gładkiego fryzu, nad którym są ukośnie umieszczone dwie
złociste wimpergi, obejmujące ażurowe, pięciolistne kwiaty.
Całość zwieńczenia ołtarza ozdabiają pinakle i kwiatony. Dekoracja antepedium – architektoniczna, z krzyżem w centrum.

Jeden z obrazów Drogi Krzyżowej

Krucyfiks
Krzyż pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Warsztat
pomorski – styl neogotycki. Postać Ukrzyżowanego

Współczesna kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
W pobliżu obrazu umieszczone są wota. Tu odbywają się
Nabożeństwa Maryjne.
Od tego ołtarza rozpoczyna się cykl 14-tu stacji Drogi
Krzyżowej. Całość utrzymana jest w stylu neogotyckim z ele-

jest przedstawiona niezwykle
realistycznie.

Perizonium

(tkanina okrywająca biodra
Chrystusa) układa się w fałdy
– tzw. koguci grzebień.

Krucyfiks przy południowym bocznym wejściu

28

Kościół św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku – Przewodnik

Figura św. Mikołaja*

Ma on formę szafy, którą wykonano z drewna dębowego,
z całkowicie obudowanym siedzeniem dla kapłana. Dwuspadowy
daszek od frontu jest wypełniony dekoracją maswerkową i ujęty
dwiema fialami. Drzwi – niskie z płyciną ozdobioną dekoracją
maswerkową. W drugiej nawie bocznej – konfesjonał bliźniaczy.

Mikołaja, patrona rybaków,
znajdowała się w kościele
już przed II. Wojną Światową, o czym można przekonać się ze zdjęć z tamtych

Figura św. Antoniego Padewskiego* z Dzieciątkiem Jezus

czasów. Cokół w formie

Na czworobocznej konsoli – figura św. Antoniego Padewskiego. Sygnatura: Luigi Stueflesser. Bildhauer, Ortisei 229,
(Bolzano), Italien.

trójściennej

skrzynki. Dwie ścianki wykonano techniką repusowania. Trzecia – jest to płaski relief – wyraźnie stylem
i

techniką

wykonawczą

odbiega od dwu wcześniej
wspomnianych. Prawdopodobnie została wykonana

Św. Mikołaj

przez innego artystę. Głównym motywem sceny na lewej, bocznej ściance jest wzburzone morze (Zalew Wiślany). Na przedniej ściance scena przedstawia unoszące się na wzburzonych
falach dwa okręty żaglowe. Na brzegu stoi św. Mikołaj, który
ucisza żywioł. Na trzeciej ściance artysta przedstawił Patrona
rybaków, św. Mikołaja w pontyfikalnym stroju, ratującego rybaka ze wzburzonych odmętów. Na wysokim brzegu – błagająca o ratunek rodzina (żona i dzieci). W tle – widok Tolkmicka
z jego dawnym kościołem.
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Konfesjonał

Na cokole – figura św.

miedzianej

Architektura kościoła

Konfesjonał

Św. Antoni Padewski
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Ołtarz Matki Bożej Fatimskiej
Współczesny ołtarz z typową figurą Matki Bożej Fatimskiej.

Architektura kościoła
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W centrum – figura św. Anny* z małą Najświętszą Maryją
Panną. Na skrzydłach – obrazy przedstawiające, z lewej: Św.
Katarzynę Aleksandryjską*, z prawej: Św. Mikołaja*. W zwieńczeniu, z uskokowym gzymsem – figura Pana Jezusa. Ścianę
antepedium, o dekoracji maswerkowej i z dwiema wysuniętymi do przodu kolumienkami, można usunąć. W przestrzeni
wewnętrznej mensy ołtarzowej ułożona jest figura zdjętego
z krzyża Pana Jezusa. Na zewnętrznych stronach zamkniętych
podczas Triduum Paschalnego skrzydeł ołtarza – narzędzia
tortur i męki Pana Jezusa.

Chrzcielnica

Ołtarz Matki Bożej Fatimskiej

Ołtarz św. Anny*
Ołtarz

szafkowy,

trzy-

częściowy, o cechach eklektycznych – z parą ruchomych
skrzydeł i absydą. Predella ar-

Figura Chrystusa po zdjęciu z krzyża

chitektoniczna – nad jej gzymsem, pod bocznymi skrzydłami zaznaczone są cokoły z płycinami o dekoracji roślinnej.

Ołtarz św. Anny

Na ołtarzu stoi niewielka figurka św. Michała Archanioła*,
z tarczą w lewej dłoni. Napis na tarczy: Quis ut Deus (Któż jak
Bóg). Cokół z kartuszem i numerem roku: 1953.
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Współczesna kopia wileńskiego obrazu Jezusa

ki korpusu z pięcioma płyci-

Miłosiernego

nami, wypełniają rzeźbione,

33

stojące postacie: W centrum
Obraz namalowany został w 2011 roku

Zbawiciel z krzyżem, po bo-

przez artystę malarza Lesława Ojaka.

kach kolejno ewangeliści: Św.
Marek ze lwem, św. Jan z czar-

Figury przy kolumnach: św. Józef, Najświętsza

nym orłem, św. Łukasz, któ-

Maryja Panna, Jezus Chrystus

rego atrybutem jest byk oraz
św. Mateusz z postacią ludzką.

Rzeźby – przypuszczalnie neogotyckie –
o niemal identycznej dekoracji.

Obraz Jezusa
Miłosiernego

W zaplecku ambony znajduje
się krucyfiks, a na sklepieniu
baldachimu – Duch św. w po- Ambona
staci gołębicy. Baldachim ma formę ośmiobocznej wieżyczki
z fryzem zwieńczonym wimpergami, najeżonej konstrukcją
z licznych pinakli i kwiatonów. Bliźniaczo podobna ambona
neogotycka, wykonana została w końcu XIX wieku dla kościoła (obecnej współkatedry) św. Jakuba St. w Olsztynie wg projektu Statza z Kolonii w pracowni Splietha w Elblągu. Schodki
prowadzące na ambonę mają balustradę ażurową, między ko-

Św. Józef

Najświętsza
Panna

Maryja Jezus Chrystus (Najświętsze Serce)

Ambona
Przy dawnym łuku tęczowym, między nawą główną

lumienkami – dekoracja roślinna.

Dwa drewniane chóry
To wielka rzadkość, aby w jednym kościele znajdowały się

a transeptem, przy filarze umieszczona jest drewniana ambo-

dwa chóry – jeden ponad drugim. Dolny – przeznaczony był

na z bogatą snycerką o motywach architektonicznych. Wsparta

dla wiernych (są jeszcze na jego drewnianej balustradzie nu-

jest na ośmiobocznym słupie, z dekoracją maswerkową. Ścian-

mery miejsc siedzących, pewnie wykupywanych przez wier-
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Dwa chóry

Architektura kościoła

Gzymsy prospektu mają kolor ciemnego błękitu, a żabki pinakli
pozłocono. Organy liczą około 1300 piszczałek różnej wielkości.
Te największe, drewniane mają ponad 5 metrów wysokości.
Stół gry jest ustawiony w pewnej, niedużej odległości
od prospektu, tak że organista siedzi twarzą do ołtarza głównego. Stół gry wyposażony jest w dwa manuały i jedną klawiaturę pedałową. Nad środkowymi klapkami rejestrowymi
umieszczona jest wizytówka słynnej firmy organmistrzowskiej z Elbląga: Orgelbaumeister A. Terletzki, Inh. Ed. Wittek
Elbing. Organy te są instrumentem pneumatycznym. To pojęcie określa sposób realizacji dźwięku od momentu naciśnięcia klawisza. Powietrze do piszczałek jest pompowane przez
miech, którego w ruch wznosząco-opadający wprowadza

nych na cały rok). Na górnym chórze ulokowano szafę organową oraz stół gry. Balustrada chórów jest pełna, ozdobiona
dekoracyjnie wycinanymi deskami w formie płaskich tralek.

Organy
Prospekt organowy ustawiony jest na wysokim, prostym
cokole. Jest podzielony na trzy człony. Zamknięte są one oddzielnymi, trójkątnymi szczytami, zwieńczonymi pinaklami
z żabkami. Każdy z członów, dzielony pilastrami – jest ażurowy.
Człon środkowy jest wyższy od dwóch bocznych, które są także
od niego węższe. W każdy szczyt wpisany został uproszczony
maswerk, którego krawędzie, jak i ostrołukowe arkady między pilastrami są polichromowane w kolorze czerwieni i złota.
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Organy
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dmuchawa elektryczna, znajdująca się, podobnie jak i miech,
w wieży na poziomie górnego chóru. Na wypadek braku prądu, co się na szczęście rzadko zdarza, jest do dyspozycji urządzenie obsługiwane przez tzw. kalikanta do wpompowywania
powietrza do miechu.
Po napisach na wiatrownicach można zorientować się, że organy miały początkowo inną dyspozycję niż obecnie – były instrumentem romantycznym. Teraz brzmią jak instrument barokowy – posiadają rejestry o wysokim, nieco ostrym brzmieniu**.
Po II wojnie światowej instrument był częściowo uszkodzony, brakowało w nim piszczałek. W styczniu 1969 przystąpiono do ich remontu, a 18 maja 1969 roku odbyła się uroczystość
ich poświęcenia, na którą przybył ks. ordynariusz. Tego dnia
także odbył się pierwszy powojenny koncert organowy w kościele św. Jakuba Ap.

Architektura kościoła

Rzeźby Perwangera: Matka Boża na kuli ziemskiej i św. Jan Nepomucen

Dwa sporej wielkości malowidła (180 x 135 cm) przedstawiają św. Piotra* i św. Pawła*. Oba obrazy pochodzą z końca
j znany.
XVIII wieku. Autor nie jest

Kruchta zachodnia
W kruchcie zachodniej (główne wejście) dominującymi
elementami są dwie, dość zniszczone przez czas rzeźby: Matki
Bożej stojącej na kuli ziemskiej (z roku 1735) oraz św. Jana Nepomucena* (z roku 1737), które wykonał rzeźbiarz Krzysztof
Perwanger. Napis na cokole z figurą Matki Bożej jest apoteozą
słów z zakończenia IV Pieśni nad Pieśniami ze Starego Testamentu: „Kimże jest ta, która świeci z wysoka, jak zorza, piękna
jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy? ”
** W aneksie podano rejestry organowe czyli tzw dyspozycję organów
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Obraz św. Piotra

Obraz św. Pawła
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Wąskie, drewniane drzwi zamykają wejście do prowadzących
na piętro kamiennych, kręconych
schodów, gdzie znajduje się dmuchawa organowa i miech z urządzeniem
do ręcznego wprawiania w ruch
miechu na wypadek braku prądu.
Obok, na ścianie „Krzyż Dżumy”, bezstylowy, przypuszczalnie z 1709 roku. Ostatnia wielka
zaraza nawiedziła całe Pomorze Krzyż Dżumy
dziesiątkując ludność miast niemal o 50%. Wybuchła w czasie
wojen północnych w 1701 roku i trwała 8 lat. Krzyż przypuszczalnie upamiętnia to wydarzenie. Tuż przy wejściu – gotycka
kamienna chrzcielnica.

Architektura kościoła
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To, czego nie widać…
Dzwony
W wieży zawieszono trzy
neogotyckie dzwony: dwa jednakowej wielkości pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny i św.
Andrzeja oraz jeden największy, pod wezwaniem św. Jakuba.
Mają kształt kielichowy o rozchylającym się ku dołowi płaszczu. Pochodzą prawdopodobnie
z roku 1922.

Dzwony

Napisy na płaszczach dzwonów: STA MARIA ORA PRO
NOBIS, STE ANDREA ORA PRO NOBIS, STE JACOBE
ORA PRO NOBIS. Upływ czasu zaznaczył się na płaszczach
dzwonów zarówno na stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej.
W płaszczu dzwonu św. Andrzeja. widoczne są ślady ostatniej
wojny w postaci otworów po kulach.

Mechanizm zegara wieżowego
Ponad 100-letni zegar wieżowy ma trzy tarcze: od strony zachodniej, północnej i południowej. Jego mechanizm
umieszczony ponad piętrem, gdzie ulokowano miech organoChrzcielnica

wy z dmuchawą, wymaga nakręcania dwa razy dziennie.
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Mechanizm zegara wieżowego

Dzwon alarmowy

Klatki schodowe w bocznych wieżyczkach

nie stało. Odnaleziono go na cmentarzysku dzwonów w Ham-

W czterech zewnętrznych wieżyczkach są wąskie, kamienne, kręcone schody. Wnętrza wieżyczek oświetlone są światłem
wpadającym przez małe, ostrołukowe okienka wypełnione
prostymi witrażami geometrycznymi.

burgu w 1945 roku i zawieszono na ratuszu w mieście Hann
Muenden w Dolnej Saksonii. W 1992 roku zdecydowano się
na zamianę dzwonu na nowocześniejsze urządzenie sygnałowe
i wtedy okazało się z napisu na dzwonie, że należy on do Tolkmicka. Postanowiono go zwrócić. W 1993 roku dzwon został

Dawny dzwon alarmowy

poświęcony i zawieszony na wieży kościelnej.

Odzyskany w 1992 roku dzwon wiszący niegdyś na wieżyczce nieistniejącego dziś ratusza zawieszono na wieży kościelnej, pod zachodnią tarczą zegarową. Był to dzwon bijący
na alarm, gdy dotykała miasto jakaś klęska: Pożary, powodzie,
a może nawet, gdy do miasta wkraczały obce wojska. W 1943
roku został zdjęty z ratusza. Miał zostać przetopiony, jak wiele
innych dzwonów, i użyty do celów wojskowych. Tak się jednak

Przed kościołem
Przed kościołem stoi drewniana łódź rybacka Tol–1. Została
postawiona pod koniec lat 80 ubiegłego stulecia dzięki staraniom
Pana Edmunda Wężyka, wielkiego miłośnika Ziemi Tolkmickiej.
Podarowała ją załoga rybacka: Zbigniew Miszkowicz i Leszek
Stankiewicz, która „przesiadła się” na nowocześniejszy sprzęt.
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Aneks – postacie świętych w kościele

Drewniana łódź rybacka

Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego

Cmentarz i kaplica Najświętszego Serca Jezusowego

Aneks – postacie świętych w kościele

Cmentarz Parafialny w Tolkmicku położony jest przy
ulicy Szkolnej i stanowi własność kościoła. Jego administratorem jest proboszcz parafii św. Jakuba Ap. Założony został
prawdopodobnie w XVIII wieku. Miejsce spoczynku znajdowali tu zmarli dwóch wyznań: Katolickiego i ewangelickiego.
Na cmentarzu znajduje się barokowa kaplica Najświętszego Serca Jezusowego, którą w roku 1738 ufundowała matka
ks. proboszcza Johanna Schwahna – Marianna Schwahn.
Kaplicę wzniesiono na planie prostokąta o wymiarach
5,65x9,25 m, wnętrze zaś nakryto płaskim drewnianym dachem. Barokowe szczyty wieńczą zachodnią i wschodnią fasadę. W jednym ze szczytów jest umieszczona współczesna
figura Chrystusa.

Witraże w prezbiterium
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Św. Katarzyna Aleksandryjska (w lewym oknie witrażowym) – dziewica-męczennica z początków IV wieku. Wg znanych dotychczas świadectw św. Katarzyna pochodziła z Aleksandrii, stolicy Egiptu. W czasie okrutnych prześladowań za panowania cesarza Dioklecjana została pojmana i poddana torturom. Została ścięta mieczem. Ikonografia przedstawia św. Katarzynę w koronie królewskiej z palmą męczeństwa w ręce. Przy
niej jest także koło służące do łamania kości. Ciało jej znajduje
się od setek lat na Górze Synaj. Jest tam klasztor prawosławny
i kościół, do którego podążają pielgrzymi. Obok św. Urszuli była
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Aneks – postacie świętych w kościele
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do rewolucji francuskiej patronką Sorbony i wielu stowarzyszeń

udaje się rokrocznie ogromna rzesza pielgrzymów z całego świa-

literackich. Jest patronką filozofii chrześcijańskiej.

ta. W Polsce kult św. Jakuba wprowadzili, za czasów panowania

Św. Andrzej Apostoł (w lewym oknie witrażowym) – brat

Kazimierza Odnowiciela, benedyktyni pochodzący z Leodium

św. Piotra był rybakiem z Betsaidy galilejskiej. Z początku był

(obecnie Liège). Św. Jakub przedstawiany jest w ikonografii

uczniem św. Jana Chrzciciela. Przyprowadził do Chrystusa swe-

Zachodu jako starzec o silnej budowie ciała, w długiej tunice

go brata Szymona Piotra. Głosił Ewangelię na czarnomorskich

i płaszczu lub jako pielgrzym w miękkim kapeluszu z szerokim

wybrzeżach Azji Mniejszej, u Scytów, w Tracji i Grecji. Poniósł

rondem. Rozpoznać można Św. Jakuba po atrybutach, którymi

śmierć męczeńską w Patras (Grecja) z rozkazu prokonsula Ege-

są: Bukłak, kij pielgrzyma, księga, miecz, muszla, torba, turban

asza około roku 60 przez ukrzyżowanie na krzyżu o kształcie li-

turecki, zwój. Jego Święto liturgiczne obchodzone jest 25 lipca.

tery X. Jest patronem narodów słowiańskich, Grecji, Szkocji oraz

Św. Roch (druga postać w prawym oknie witrażowym) –

diecezji warmińskiej. Przedstawiany jest z krzyżem w kształcie

nie wiadomo, kiedy się urodził. Sprzedał swój majątek i rozdał

litery X, który nazywany jest krzyżem św. Andrzeja.

ubogim a sam udał się do Rzymu. Po drodze natknął się na mia-

Św. Jakub Starszy Apostoł (pierwsza postać w prawym

sto nękane epidemią dżumy, gdzie zatrzymał się, by zarażonym

oknie witrażowym) – Jakub Starszy był rodzonym bratem św.

spieszyć z pomocą. Otrzymał łaskę uzdrawiania. Stał się tak

Jana, synem rybaka Zebedeusza. Matką jego była Salome, na-

popularny, że musiał uciekać z tego miasta. Dotarł do Rzymu,

leżąca do grona osób towarzyszących i posługujących Jezusowi.

gdzie także służył chorym i ubogim, po czym powędrował dalej

Św. Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Chrystusa,

lecząc chorych. Złapany przez żołnierzy pogranicznych, uważa-

którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, Przemienienia

ny za szpiega, został uwięziony. Zmarł z wycieńczenia w lochu

na górze Tabor, oraz towarzyszyli Jezusowi w Ogrodzie Oliw-

więziennym. Przedstawiany jest jako żebrak w łachmanach,

nym. Herod Agrypa I, wnuk Heroda Wielkiego kazał ściąć

z laską podróżną w ręku i z psem liżącym mu ranę.

mieczem św. Jakuba podczas pierwszego prześladowania chrześcijan. Tradycja utrzymuje, że Apostoł przed śmiercią żałował

Ołtarz główny:

swego kata, który wzruszony taką postawą, nawrócił się na wia-

Św. Elżbieta Węgierska (Turyńska) (pierwsza rzeźba od le-

rę chrześcijańską. Św. Jakub zginął jako pierwszy z dwunastu

wej strony w ołtarzu głównym) – przyszła na świat w 1207 roku.

apostołów. Do jego grobu w Santiago de Compostela w Hiszpa-

Mając lat 4 zamieszkała na zamku w Wartburgu, jako narzeczona

nii, dokąd przeniesiono jego szczątki z Jerozolimy w VII wieku,

hrabiego Ludwika IV. Poślubiła go, kiedy miała 14 lat. Była matką
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trojga dzieci. Wkrótce po śmierci męża rozpoczęła świętobliwe
życie, oddając się modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu. Zmarła młodo mając 24 lata. Przedstawiana jest z naręczem
róż w fartuchu, bowiem na pytanie męża, co wynosi ubogim,
chleb, który miała ukryty w fartuchu, zamienił się w pęk róż.
Św. Barbara (druga rzeźba od lewej strony w ołtarzu głównym) – dziewica-męczennica. Przypuszcza się, że zginęła około
roku 305, w okresie prześladowania za cesarza Maksymiana Galeriusza. Zmuszana przez ojca do wyrzeczenia się wiary i do ślubu – nie ustąpiła. Wobec czego ojciec zamknął ją w wieży swego
zamku i głodził. Gdy się nie poddała, została postawiona przed
sądem i skazana na ścięcie, czego dokonał jej własny ojciec. Ikonografia przedstawia św. Barbarę w stroju królowej, w koronie.
W ręce trzyma wieżę albo kielich z Najświętszym Sakramentem.
Św. Franciszek Ksawery (pierwsza rzeźba z prawej strony
w ołtarzu głównym) – urodził się 7 kwietnia 1506, (a zmarł
w 1552) w Hiszpanii na zamku Basków Xavier. Studiował teologię na uniwersytecie paryskim, gdzie poznał Piotra Favre’a oraz
Ignacego Loyolę. 15 sierpnia 1534 na Montmartre, w kaplicy
męczenników, trzej przyjaciele złożyli śluby zakonne i w ten
sposób powstało Towarzystwo Chrystusowe. W 1541 roku opuścił Europę i odtąd niemal stale podróżował w celach misyjnych,
poprzez Afrykę, Indie, Japonię aż trafił na wyspę Siancian (Chiny), gdzie rozchorował się i zmarł utrudzony podróżami i zabójczym klimatem z 2 na 3 grudnia 1552 roku, mając zaledwie 46
lat. Ciało jego nie uległo rozkładowi przez kilka miesięcy mimo

Aneks – postacie świętych w kościele

47

upałów i wilgoci panujących na wyspie. Przewieziono je później
do Rzymu, gdzie w kościele Jezuitów Di Gesu spoczywa do dziś.
Przedstawiany jest jako kapłan i kaznodzieja.
Św. Franciszek z Asyżu (druga rzeźba z prawej strony w ołtarzu głównym) – urodził się w Asyżu, we Włoszech, w roku 1181
w domu bogatego kupca i sukiennika Bernardone. Na chrzcie
świętym otrzymał imię Jan. Jako rycerz wziął udział w nieudanej wyprawie przeciwko Perugii. Został uwięziony i dopiero
po roku powrócił ciężko chory do domu. Podczas bardzo długiej
choroby uświadomił sobie swoje powołanie do życia poświęconego służbie Chrystusowi. Mając 25 lat porzucił rodzinny dom
i rozpoczął życie żebracze. Szybko pozyskał współtowarzyszy
i tak powstał zakon braci mniejszych, prowadzący działalność
kaznodziejską w całych Włoszech. Wkrótce ruch franciszkański ogarnął całą Europę. W niedługim czasie powstała żeńska
gałąź – Klaryski, oraz trzeci zakon dla osób świeckich. W 1224
roku Franciszek został obdarzony stygmatami. Zmarł z wyczerpania olbrzymim trudem apostolskim 3 października 1226
roku. Przedstawiany jest jako braciszek zakonny, w habicie franciszkańskim, z tonsurą i stygmatami.

Ołtarz Matki Bożej Różańcowej:
Św. Dominik (rzeźba z lewej strony w ołtarzu Matki Bożej
Różańcowej) – urodził się w Calaruega w Hiszpanii. Pochodził
ze znakomitego rodu. Po ukończeniu szkół w Walencji i Salamance przywdział habit kanoników regularnych św. Augusty-
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na w diecezjo Osma. Towarzyszył swemu biskupi w podróży
do Francji a potem do Rzymu. Zapoznał się w tym czasie z herezją albigensów i szkodami jakie ona uczyniła. Od papieża
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Rzeźby w kościele:
Św. Mikołaj z Miry (rzeźba przy pierwszym filarze od strony południowej) – patron piwowarów, młynarzy, flisaków (ry-

Innocentego III, zarówno biskup jak i Franciszek, otrzymali

baków), dzieci, jeńców i notariuszy. W początkach IV wieku

zgodę na głoszenie Ewangelii wśród heretyków. I tak zaczęło

był biskupem Miry w Azji Mniejszej i to jest jedyna pewna in-

się ich dzieło misyjne. W 1216 została zatwierdzona reguła

formacja o nim. Jest bohaterem wielu legend, które opowiadają

zakonu (dominikanów), którego założycielem był Dominik.

o jego działalności wśród potrzebujących, zwłaszcza dzieci. Był

W roku 1220 został generałem zakonu, który miał już licz-

wzorem dobroci i miłosierdzia.

ne klasztory. Domini zmarł 6 sierpnia 1221 roku w Bolonii.
Przedstawiany jest w habicie dominikańskim.

Św. Antoni Padewski (rzeźba przy pierwszym filarze
od strony północnej) – urodził się w roku 1195 w Lizbonie

Św. Jerzy (rzeźba z prawej strony w ołtarzu Matki Bożej Ró-

w Portugalii, ale z uwagi na swój długi pobyt w Padwie na-

żańcowej) – prawdopodobnie zginął śmiercią męczeńską pod-

zywany jest św. Antonim z Padwy (lub Padewskim). Mając lat

czas panowania cesarza Dioklecjana z początkiem IV wieku.

15 wstąpił do zakonu kanoników regularnych św. Augustyna

Przedstawiany jest w walce ze smokiem. Legenda głosi, że był

w pobliżu Lizbony. Poruszony śmiercią męczeńską pięciu fran-

żołnierzem. Za panowania pierwszych królów normandzkich

ciszkanów postanowił wstąpić do zakonu franciszkańskiego,

wybrano go patronem Anglii. Król Edward III nazwał jego

na co otrzymał w końcu zgodę swoich przełożonych. Będąc

imieniem order rycerski. Niegdyś proszono o jego wstawien-

znakomitym kaznodzieją – wiele podróżował odwiedzając

nictwo przed bitwą, a obecnie uprasza się go, aby dodawał sił

Francję, Hiszpanię i Włochy. Tak wielu chciało słyszeć jego

w walce z ludzkimi słabościami i grzechami.

kazania, że żaden kościół nie mógł ich pomieścić, więc był

Na korpusie ambony:

zmuszony przemawiać do tłumów pod gołym niebem. Za jego
przyczyną odnalezione zostały zagubione przedmioty, stąd

Św. Marek, św. Jan, św. Łukasz, św. Mateusz (rozdziela

wiara w jego pomoc. Pewien człowiek, który gościł u św. An-

ich płaskorzeźba przedstawiająca Chrystusa z krzyżem) – na-

toniego zobaczył go z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Był

tchnieni autorzy czterech Ewangelii, uczniowie Jezusa Chry-

niezwykle wykształconym człowiekiem. Św. Antoni przed-

stusa. Z wyjątkiem św. Jana ponieśli śmierć męczeńską.

stawiany jest w habicie franciszkańskim z Dzieciątkiem Jezus
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siedzącym na księdze. Jest doktorem Kościoła Powszechnego,

występuje jako stojący na czele hufców niebieskich, zwycię-

patronem ubogich.

sko walczących z szatanem i jego zwolennikami. Jest aniołem

Św. Anna (rzeźba w ołtarzu św. Anny) – Matka Najświętszej

stróżem chrześcijan, wstawiającym się u Boga za nimi. Czu-

Maryi Panny, Babcia Jezusa Chrystusa, żona św. Joachima. We-

wa u wezgłowia umierających, by im po śmierci towarzyszyć

dług starego podania św. Anna urodziła się w Judei, gdzie w Be-

w drodze do wieczności. Kult św. Michała Archanioła istnieje

tlejem był jej dom rodzinny. Rodzice zadbali o jej staranne wycho-

nieprzerwanie od początku chrześcijaństwa. Jego atrybutami

wanie, które pogłębiła służba w Świątyni Jerozolimskiej. Św. Anna

są: Ognisty miecz i waga (która służy do odmierzania ludz-

poślubiła św. Joachima mając lat 24. Upłynęło 20 lat ich szczęśli-

kich dobrych uczynków). Najsłynniejszą budowlą wzniesioną

wego małżeństwa – a oni niestety nie mieli potomstwa. W Izraelu

ku czci św. Michała Archanioła jest kościół i klasztor na wyspie

rozumiano to jako brak błogosławieństwa Bożego. Długotrwała

Mont Saint Michel we Francji oraz sanktuarium na górze Gar-

i wytrwała modlitwa małżonków została wysłuchana. W 45 roku

gano w mieście Monte Sant’ Angelo we Włoszech. Wspólne

życia św. Anny, dnia 8 września, przyszła na świat Dziewczynka,

wspomnienie liturgiczne trzech św. Archaniołów: Św. Michała,

której nadali imię Maryja, przyszła Matka Jezusa. Kult św. Anny

św. Rafała i św. Gabriela przypada 9 września.

istniał już we wczesnym okresie chrześcijaństwa. Święto rodziców
Matki Bożej obchodzono najpierw tylko na Wschodzie. Na Zachodzie wprowadzono je dopiero w X wieku.

Kruchta zachodnia (główne wejście):
ŚW. PIOTR (obraz z lewej strony) – (Szymon) był synem

Św. Anna przedstawiana jest najczęściej z Najświętszą Ma-

Jony, bratem św. Andrzeja. Pochodził z Betsaidy, położonej

rią Panną jako Dziewczynką lub jako tzw. Św. Anna Samotrzeć

nad jeziorem Genezaret. Był rybakiem. Na wezwanie Jezusa

– ze św. Maryją Panną i małym Jezusem. Wspomnienie litur-

św. Piotr wraz z bratem św. Andrzejem oraz synami Zebede-

giczne św. Anny i św. Joachima przypada na dzień 26 lipca.

usza św. Jakubem i św. Janem porzucił sieci. Został uczniem

Św. Michał Archanioł (mała rzeźba na ołtarzu św. Anny)

Jezusa i towarzyszem Jego działalności publicznej. Należał

– hebrajskie imię Mika’el znaczy Któż jak Bóg. Tak właśnie

do wybranych uczniów Jezusa – ze św. Janem i św. Jakubem był

zawołał św. Michał Archanioł, gdy wystąpił przeciwko Lu-

na górze Tabor (Przemienienia). Był także świadkiem wskrze-

cyferowi, który stanął na czele 1/3 zbuntowanych przeciwko

szenia córki Jaira. Był z Jezusem podczas jego krwawej modli-

Bogu aniołów. Św. Michał Archanioł znajduje się w gronie

twy w Ogrodzie Oliwnym. Wypowiedź Jezusa: Ty jesteś Piotr

siedmiu aniołów wyższego rzędu. W Nowym Testamencie

[czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy
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piekielne go nie przemogą legła u podstaw prymatu św. Piotra

Św. Paweł (obraz z prawej strony) – Apostoł Narodów, uro-

– pasterza Kościoła. Jezus przepowiedział św. Piotrowi, że wy-

dził się jako Szaweł (Saul) w Tarsie (obecnie Tarsus) w Cylicji,

prze się Go trzykrotnie. Tak też się stało. Po Zesłaniu Ducha

w żydowskiej rodzinie, posiadającej rzymskie obywatelstwo.

Świętego św. Piotr przewodzi Kościołowi. Dzieje Apostolskie

Był synem faryzeusza z pokolenia Beniamina. W Jerozolimie

relacjonują jego działalność w Jerozolimie, Samarii, Liddzie

studiował Torę w szkole słynnego Gamaliela Starszego. Był za-

i Jaffie oraz w Cezarei Palestyńskiej, gdzie nawrócił się wraz

gorzałym wrogiem chrześcijan. Był świadkiem ukamienowania

całym swym domem, od wpływem Ducha Świętego, poganin

św. Szczepana. Po otrzymaniu listów polecających od Sanhe-

– rzymski setnik Korneliusz. Za swą działalność św. Piotr zo-

drynu udał się do Damaszku, aby tam dalej śledzić chrześci-

stał aresztowany na rozkaz Heroda Agryppy, który wcześniej

jan, wsadzać ich do wiezienia i ostatecznie skazywać na śmierć

kazał stracić Jakuba Starszego Apostoła. Po wyprowadzeniu

za bałwochwalstwo. Jednak: Gdy zbliżał się już w swojej podróży

go z wiezienia przez anioła – św. Piotr udał się do Jerozolimy.

do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł

Był także w Antiochii i Koryncie. Św. Piotr nauczał również

na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego

Żydów w północnych prowincjach Azji Mniejszej. Św. Piotr

Mnie prześladujesz? ”. „Kto jesteś Panie? ” – powiedział. A On:

ostatecznie przybył do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską

„Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do mia-

– został ukrzyżowany na własną prośbę głową w dół, bo czuł

sta, tam ci powiedzą, co masz czynić”. To spotkanie z Jezusem

się niegodny umierać tak jak Jezus. Później w tym miejscu po-

w drodze do Damaszku całkowicie odmieniło Szawła, który od-

stawiono kościół, w którym złożono jego ciało. Dziś stoi tu Ba-

tąd występuje już jako Paweł, głosiciel Królestwa Bożego, Jezu-

zylika św. Piotra. Tradycyjnie męczeństwo św. Piotra Apostoła

sa Zmartwychwstałego, Mesjasza, którego przyjścia oczekiwał

datowane jest na dzień 29 czerwca 67 roku. Głównym świętem

Izrael z utęsknieniem. Stał się w ten sposób wrogiem prawowier-

liturgicznym jest dzień 29 czerwca (wspólne ze św. Pawłem).

nych Żydów, którzy odtąd pragnęli go pojmać i zabić. Odbył trzy

Św. Piotr Apostoł przedstawiany jest najczęściej jako bro-

podróże misyjne (Cypr, część Azji Mniejszej, Macedonia, Grecja,

daty starzec. W dłoni trzyma dwa klucze (srebrny i złoty)

Efez, Hiszpania). Został aresztowany w Jerozolimie i odwiezio-

symbolizujące klucze Królestwa Bożego. Innymi atrybutami

ny do Rzymu (ponieważ odwołał się do swojego obywatelstwa

Apostoła są: Anioł, kajdany, kogut, odwrócony krzyż, księga,

rzymskiego), gdzie poniósł śmierć męczeńską ścięty mieczem.

łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci, skała, także tiara, którą trzyma

Atrybutem św. Pawła jest miecz, także księga. Wspólne wspo-

w rękach lub znajduje się ona w jego pobliżu.

mnienie liturgiczne ze św. Piotrem – 29 czerwca.
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Św. Jan Nepomucen (rzeźba w kruchcie zachodniej) – urodził się ok. 1350 w Pomuku, obecnie Nepomuk, zmarł śmiercią
męczeńską utopiony w rzece Wełtawie 20 marca 1393 w Pradze. Był kapłanem i kanonikiem przy katedrze św. Wita, św.
Wacława i św. Wojciecha na Hradczanach. Studiował prawo
kanoniczne w Pradze i Padwie. Piastował także godność kanonika kolegiaty praskiej św. Idziego, a w 1389 mianowany
został wikariuszem generalnym arcybiskupa praskiego Jana.
W związku z zatargiem między królem Czech Wacławem IV
a arcybiskupem, Jan Nepomucen popadł w niełaskę władcy
i w 1389 został uwięziony. Został zrzucony z mostu Karola
do rzeki Wełtawy. Jego zwłoki złożono w katedrze na Hradczanach. Według innej wersji, Jan Nepomucen po odmówieniu
ujawnienia tajemnicy spowiedzi królowej Zofii jej małżonkowi, królowi czeskiemu Wacławowi, został poddany ciężkim
torturom i wrzucony do Wełtawy. Jan Nepomucen, beatyfikowany w 1721 roku przez Innocentego XII, został kanonizowany 19 marca 1729 przez Benedykta XIII. Jego wspomnienie liturgiczne przypada na – 21 maja. W ikonografii Święty
przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie, rokiecie,
birecie. W ręku dzierży palmę męczeńską. Niekiedy trzyma
palec na ustach, symbol zachowanej tajemnicy. Jego atrybutami są: Klucz, książka, kłódka, krzyż w ręce, zapieczętowany
list, most (z którego został zrzucony), pieczęć, wieniec z pięciu gwiazd (w środku napis TACUI – „milczałem”), woda,
zamek. Jest patronem jezuitów, Pragi, spowiedników, szczerej
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spowiedzi, dobrej sławy i tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest także patronem mostów. Według tradycji
ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego figury Jana Nepomucena
(nepomuki)) można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na placach publicznych
i kościelnych oraz na skrzyżowaniach dróg.
(Informacje o wspomnianych w całym tekście Świętych
pochodzą z dwóch źródeł: Święci na każdy dzień oraz wolnej
encyklopedii internetowej).

Rejestry organowe (tzw. dyspozycja):
Manuał I: Bourdon 16’, Pryncypał 8’, Oktawa 4’, Salicet 4’,
Flet otw. 8’, Silflet 1’, Flet kryty 4’, Kwinta 2 i 2/3, Mixtura 2’.
Manuał II: Rurflet 4’, Cymbel 1’, Gemshorn 8’, Blokflet 8’,
Gedekt 8’, Prestant 8’.
Klawiatura pedałowa: Fletbas 8’, Pr Bas 16’, Subbas 16’,
Choralbas 4’, Okrawbas 8’.
Połączenia: Ped, MII, Ped, MI, MII_MI. O
Oprócz tego są włączniki do gry: Tremolo, Piano, Forte
i Tutti. Jedno miejsce jest zaklejone – być może była jeszcze
możliwość grania Pleno.
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Informacje ogólne
W Domu Rekolekcyjnym (plebania):
Oferujemy naszym gościom pokoje jedno-, dwu-, czteroi pięcioosobowe z łazienkami. Łącznie dysponujemy 26 miejscami noclegowymi. Dla liczniejszych grup – możliwość dodatkowych noclegów w kwaterach prywatnych.
Zapewniamy pełne wyżywienie, przygotowywane na miejscu ze świeżych i zdrowych produktów, w tym dania rybne.
Atrakcję stanowi malowniczo położone miasteczko, otoczone lasami i wodami Zalewu Wiślanego. W pobliżu – piękne miejscowości/Elbląg, Frombork, Malbork, Gdańsk/, bogate
w zabytki i inne walory turystyczno – krajoznawcze.
Kontakt: Parafia pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła
(Salezjanie)
ul. Kościelna 2
82-340 Tolkmicko
Telefon: 055 231 66 34 kom. 604 994 060
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Słowniczek

57

Słowniczek
Absyda – w architekturze pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy lub wieloboku. Maswerk – dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony
z cegieł, używany m in. do wypełnienia górnej części gotyckiego okna, rozety.
Antepedium – (również antependium, frontale) – bogato
zdobione zakrycie lub zasłona mensy ołtarza.
Blenda – (niem. blende ślepe okno, ślepa wnęka) – płytka wnęka w ścianie, o wykroju arkady lub okna, stosowana
przede wszystkim w celach estetycznych, rzadziej do odciążenia ściany.
Empire – (styl cesarstwa) – odmiana późnego klasycyzmu
powstała we Francji w latach 1800-1815.
Empora – chór muzyczny – element architektoniczny występujący najczęściej w kościele w postaci odrębnej kondygnacji
o charakterze antresoli, usytuowana nad kruchtą lub nadwieszona nad głównym wejściem do świątyni, bądź umieszczona
nad nawami bocznymi lub pomiędzy nawą a prezbiterium –
przeznaczona na ogół dla śpiewaków i instrumentów muzycznych (najczęściej są to organy).
Fiale – to samo co pinakiel
Fryz – środkowy, poziomy człon belkowania. Bardzo często zdobiony płaskorzeźbami, był jednym z najbardziej ozdobnych elementów antycznych świątyń.
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Kalikant – osoba wprawiająca w ruch za pomocą odpowiedniego urządzenia miech w organach piszczałkowych.
Kartusz – element zdobniczy
Konsola – wspornik podpierający rzeźbę, gzyms, balkon,
kolumnę, żebra sklepienia.
Kwiaton – (aleuron) – detal architektoniczny charakterystyczny dla motywów architektury gotyku i neogotyku wykonany w kształcie kwiatu o rozłożonych pączkach.
Mensa ołtarzowa – (z łac. stół, tablica) – blat ołtarza tworzący wraz z podstawą ołtarz.
Nastawa ołtarzowa – (także łac. Retabulum) – dekoracja
ołtarza w kościele. Może być malowana, a także w formie płaskorzeźby lub rzeźby.
Neogotyk – styl w architekturze, a także rzemiośle artystycznym, nawiązujący formalnie do gotyku, powstały około
połowy XVIII w Anglii i trwający do początku XX wieku, zaliczany do historycyzmu.
Neoklasycyzm – (neo- + klasycyzm – łac. classicus ‘pierwszorzędny’) – zespół różnorodnych tendencji w sztuce, literaturze, muzyce i architekturze, nawiązujących do nurtu klasycystycznego, renesansu lub baroku, pojawiających się na przestrzeni wieków XIX i XX.
Pierzeja – ciąg frontowych elewacji budynków w szeregu
po jedne stronie ulicy lub placu.
Pilaster – ustawiony przy ścianie (lub w częściowo w nią
wtopiony) płaski filar, nieznacznie występujący przed lico ściany.
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Pinakiel – (inaczej fiala, sterczyna) – w architekturze gotyckiej i neogotyckiej pionowy element dekoracyjny w postaci
smukłej kamiennej wieżyczki, zakończonej od góry ostrosłupem, którego krawędzie często dekorowane są żabkami często
zwieńczonej kwiatonem.
Pleno – termin oznaczający zestaw głosów organowych, w którym ujęte są podstawowe rejestry każdej rodziny
piszczałek.
Płycina – pole o dowolnym kształcie (najczęściej spotykane
są prostokątne) w ścianie, cokole, w płaszczyźnie pilastra, często
wgłębione, obramowane, gładkie lub wypełnione dekoracją.
Późny gotyk – styl m.in. w architekturze, którego początek jako wyodrębniającego się stylu przypada na ok. 1250 rok
(w Anglii), a ok. 1350-1370 na kontynencie.
Predella – także gradus (łac.) to w kościele podstawa nastawy ołtarzowej w postaci skrzyni spoczywającej na mensie.
Bywa dekorowana malarstwem lub rzeźbą.
Prezbiterium – chór kapłański – przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in.
ministrantów). Zwykle jest wydzielone od reszty świątyni podwyższeniem, balustradą lub łukiem tęczowym i wyodrębniające się wizualnie z bryły kościoła. Nazwa pochodzi od słowa
prezbiter – ksiądz.
Prospekt organowy – frontowa obudowa organów.
Przypora – (skarpa), szkarpa – pionowy element konstrukcyjny budowli, mur odchodzący prostopadle na zewnątrz
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od ściany. Oglądana z boku, rozszerza się ku dołowi schodkowo lub pochyło.
Rejestry organowe –głosy w organach, grupy piszczałek
mających tę samą budowę i podobną barwę, obejmująca pewną
skalę wysokości.
Relief (płaskorzeźba) – kompozycja rzeźbiarska wykonana na płycie kamiennej, metalowej lub drewnianej z pozostawieniem na niej tła.
Repusowanie (trybowanie) – zdobienie wyrobów z blachy
poprzez wybijanie na zimno wgłębień, dających po drugiej
stronie wypukły wzór.
Retabulum – to samo co nastawa ołtarzowa
Stalle – drewniane lub kamienne ławki ustawione
w prezbiterium.
Tralka – w architekturze pionowy element balustrady,
schodów, balkonu, tarasu
Transept – nawa poprzeczna, prostopadła do osi kościoła,
położona pomiędzy prezbiterium, a resztą jego budynku.
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Tutti – w organach „gra tutti” oznacza granie na włączonych wszystkich rejestrach.
Wiatrownica – jest to drewniana skrzynia zawierająca
w sobie rozwiązania pozwalające rozdzielać sprężone powietrze pochodzące z miecha na zasilanie odpowiednich piszczałek poszczególnych głosów.
Wimperga – dekoracyjne wykończenie w kształcie wysokiego trójkąta, wieńczące szczyt portalu albo ostrołuk okna
charakterystyczne w architekturze gotyckiej oraz stosowane
w zdobnictwie neogotyckim.
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