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Słowo wstępne

Książka, którą oddaję w ręce Czytelnika, składa się z dwóch części.
W części pierwszej omówione są osoby, które żyły, pracowały i pozosta-
wiły po sobie w Oliwie jakieś ślady (niekoniecznie pozytywne). Cieszę się,
że udało mi się rozwiązać sprawę rzeźbiarza Andrzeja Schlütera, tego „star-
szego” i tego „młodszego” – po prostu w obu przypadkach tego samego. To
on jest twórcą ołtarza głównego w katedrze oliwskiej.

W drugiej części opisane są zabytki i budowle Oliwy, zwłaszcza te z cza-
sów byłego klasztoru OO Cystersów.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Lechowi Chańko za
wniesiony przez niego trud przy pracach redaktorskich i fotograficznych.
Dziękuję Piotrowi Leżyńskiemu – założycielowi strony www.dawnaoliwa.pl
– za udostępnienie ilustracji. Chciałbym podziękować również wszystkim,
którzy udostępnili mi zdjęcia ze zbiorów prywatnych. Wszystkim składam
serdeczne Bóg zapłać!

Bywa, że spotykam się z pytaniem, dlaczego ciągle powracam do tematu
dziejów i zabytków Oliwy. Odpowiadam: Quoniam Oliva est amor et laetitia
mea – „Bo Oliwa jest moją miłością i radością”!

Autor
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Wydarzenia

27.10.1957 – założenie Seminarium Duchownego w Oliwie,
08.04.1962 – udziela święceń kapłańskich 17 diakonom,
25.06.1962 – przenosi Kurię Biskupią do odbudowanej Szafarni. W latach

1957–1962 kuria biskupia mieściła się w domu SS. Elżbietanek przy
ul. Opackiej 5.

Ustanowienie parafii

– Matki Boskiej Różańcowej w Oliwie w 1958 r.,
– Piotra i Pawła w Jelitkowie w 1965 r.,
– Św. Barbary w Gdańsku77 w 1968 r.

Bp Lech Kaczmarek (1909–1984), Biskup Gdański (1 XII 1971–31 VII 1984)

Dr fil. i dr teol., ur. 23 IX 1909 w Poznaniu, mianowany 16 XI 1958 bi-
skupem tytularnym Alii we Frygii i pomocniczym biskupa gdańskiego, konse-
krowany 18 I 1959 w kościele NMP w Gdańsku, wybrany wikariuszem kapi-
tulnym 10 III 1971, mianowany biskupem gdańskim 1 XII 1971, zmarł 31 VII
1984 w Gdańsku, pochowany w Katedrze (krypta pod Kaplicą Opacką)78.

Abp Tadeusz Gocłowski CM (1931–2016), Biskup Gdański, od 1992 Arcybi-
skup Metropolita

Tablice pamiątkowe w Archikatedrze Oliwskiej. Fot. Lech Chańko, 2017.
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Centrum Ekumeniczne. Fot. Lech Chańko, 2017.

(1370–1378). W jednej z wizji, jakie miała w pustelni pod Alvastra, otrzy-
mała polecenie, aby założyła zgromadzenie zakonne o charakterze pokut-
nym. Powstało ono w Wadstena, przy wsparciu pary królewskiej oraz po-
mocy miejscowych rolników. W następnej wizji otrzymała polecenie udania
się w 1350 r. na jubileusz do Rzymu, gdzie papież i cesarz potwierdzą regułę
ufundowanego przez nią klasztoru.

Z ciężkim sercem żegnała się z Wadsteną, jak gdyby przeczuwała, że nie
powróci tu już żywa. Po drodze spotykała często „czarną śmierć” – dżumę –
z jej druzgocącymi skutkami: z ludźmi – niby sfanatyzowanymi straszydłami,
prześladowanymi Żydami i podróżującymi ulicznicami; grobami masowymi
i biedą; bezgraniczną lubieżnością, luksusem i nienasyconą żądzą życia, ze
zgrozą. W takich okolicznościach pielgrzymuje do Rzymu, w którym nie
mieszka ani papież, ani kardynałowie. Kościoły Wiecznego Miasta są czę-
ściowo zrujnowane, klasztory stoją puste. Rząd Państwa Kościelnego nie cie-
szy się autorytetem, partie wzajemnie się zwalczają. Brygida zwraca się do
papieża z prośbą, aby powrócił do Rzymu i zaprowadził tu porządek. Prosi
go też o zatwierdzenie jej reguły zakonnej. Sama prowadzi – razem ze swoją
córką Katarzyną i swoimi towarzyszkami – życie pełne wyrzeczenia, modlitw
i samouświęcenia. I tak przeżywa w Wiecznym Mieście powrót papieża i jego
kolejną ucieczkę do Avinionu, grasowanie dżumy oraz rozgrywki polityczne.
W takiej atmosferze stoi niezachwiana jak skała jej północnej ojczyzny, od-
działowuje jak żar, który „zimnych ogrzewa, a złych pożera”. Grzesznicy,

Centrum Ekumeniczne. Zdjęcie lotnicze, c©MGGP Aero, 2014.
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Jezuitów na Starych Szkotach koło
Gdańska, gdzie kształcił się m.in. Jó-
zef Wybicki (1747–1822), autor pol-
skiego hymnu narodowego. Michał
Antoni wraz z bratem Janem spolsz-
czyli swoje nazwisko na Hacki. Mi-
chał Antoni Hacki przyjął święcenia
kapłańskie 11 marca 1656 r. w kate-
drze w Antwerpii145.

Do fundacji opata Michała Anto-
niego Hackiego w Oliwie należą:

– Krypta (1686, 1691);
– Obrazy wielkie owalne, 1694;
– Ołtarz główny, dzieło Andrzeja

Schlütera (1634–1714), zbudowa-
ny w latach 1688–1693.

– Ołtarze boczne:
1. Ołtarz św. Michała Archanio-

ła i wszystkich Aniołów (1594,
1641– 1662, 1683–1702);

Opat Michał Antoni Hacki, fragment obrazu
Andrzeja Stecha w ołtarzu głównym, 1686.
Fot. Lech Chańko, 2017.

2. Ołtarz czterech Ewangelistów (1594, II poł. XVII w.);
3. Ołtarz przemienienia Pańskiego (między 1683–1695);
4. Ołtarz Jezus przed Piłatem (między 1683–1695);
5. Ołtarz Cierniem Koronowanie (1683–1695);

– Portale:
1. Portal główny, 1688;
2. Przełożenie w 1689 byłego portalu głównego przed wejście do refek-

tarza;
3. Portal przed wejściem do kapitularza146.

Władysław Konopczyński zalicza Hackiego – ze względu na rolę, jaką
opat odegrał w dyplomacji Jana III – do najsłynniejszych cystersów oliwskich
i powiada o nim, że Wiedeń zawdzięcza mu poniekąd swe ocalenie147. Georg
Schwengel (1697–1766), przeor kartuzów w Kartuzach, 1749, mówi o nim:

Vir Immortalis gloriae, cujus nomen in benedictione est

Mąż nieśmiertelnej chwały, którego imię jest błogosławieństwem148.

Martin Schultz, kilkakrotny przeor oliwski, m.in. w latach 1681–1685,
wypowiedział o swoim opacie, podczas kolędy 28.12.1684 r., te słowa:
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przystąpił do ujednolicenia życia religijnego, wprowadzając do liturgii ję-
zyk niemiecki. Wydany przez niego w 1800 r. rytuał, zawierający ceremonie
i modlitwy wyłącznie w języku niemieckim, wywołał niezadowolenie wśród
Polaków na Warmii i się nie przyjął. Książę Karol Hohenzollern-Hechingen
jako biskup warmiński położył jednak pewne zasługi dla szkolnictwa obu
diecezji, zabiegając po zniesieniu zakonu o uruchomienie szkół jezuickich.

Wieża widokowa na Pachołku, przed 1941 r. Ze
zbiorów Piotra Leżyńskiego.

Rezydując w Oliwie, przyczynił się w 1794 r. do upiększenia i udo-
stępnienia dla publiczności wzgórza Pachołek, odtąd nazywanego „Karls-
berg”, czyli „Wzgórzem Karola”. Karol wspinał się na to wzgórze 21 ma-
ja 1798 r. wraz z królową Luizą (*10 III 1776, królowa od 1793, †19 VII
1810) i jej małżonkiem, Fryderykiem Wilhelmem III, królem Prus (1797–
1840). Na pamiątkę tego wydarzenia jedno ze wzniesień Pachołka nazwano
Luisenhöhe (Wzniesienie Luizy). Związek Wojaków Sopotu postawił tam na
pamiątke „swej umiłowanej królowej” w 1882 r. pomnik z wersetem Goethe-
go (!): „Die Stätte, die ein guter Mensch betrat ist eingeweiht; nach hun-
dert Jahren klingt sein Wort und seine That dem Enkel wieder”. W 1945
roku pomnik ten został zniszczony, na jego cokole w 1977 r. postawiono
popiersie Zygmunta III Wazy, kró-
la Polski (1587–1632). Na Pachoł-
ku postawiono już w 1798 r. drew-
nianą wieżę obserwacyjną, która
w 1880 r. została rozebrana. Na
jej miejscu w 1882 r. postawio-
no nową murowaną, która pod-
czas działań wojennych w marcu
1945 r. została zniszczona. Rów-
nież park opacki, jego północno-
-wschodnia część, został za rzą-
dów Księcia Karola rozbudowany
w stylu angielskim przez Johan-
na Georga Nikolausa Saltzmanna
(1764–1831). Dla cystersów oliw-
skich Książę Karol odnowił akt da-
rowizny swoich poprzedników, do-
dając im dalsze domy przy ulicach
Pańskiej i Stolarskiej w Gdańsku,
zastrzegając sobie tylko prawo ko-
rzystania zimą z przysługującego
mu mieszkania w cysterskim zajeź-
dzie „Münchherberg”.

Karol von Hohenzollern-Hechingen 103



L
LANDMANN MARIA (1859–1942)

Wielka niewiasta Oliwy uhonorowana orderem
„Pro ecclesia et pontifice”

Maria Landmann urodziła się, jako drugie z dwanaściorga dzieci
11 czerwca 1859 roku w Gdańsku przy ulicy Szerokiej 18, gdzie jej rodzice
posiadali wielką kamienicę. Ojciec, Ferdynand Maciej Landmann (1827–
1914), pochodził z Bawarii, z zawodu był mistrzem szklarskim i kupcem,
właścicielem firmy „Glassporzelan- und Lampenhandlung”. Matka, Fran-
ciszka Hanke (†18.04.1908). Związek małżeński zawarli 8 maja 1855 roku
w kościele św. Mikołaja w Gdańsku. Potem przeprowadzili się do Oliwy,
gdzie byli właścicielami nieistniejących już dzisiaj dwóch posesji.

Zachowały się następujące dane o jej rodzeństwie:

1. Franciszka (*27.01.1856 w Gdańsku, †23.07.1937 w Oliwie, pochowana
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu oliwskim), kierowniczka internatu
przy „Marienschule” w Gdańsku, zamężna z Leonem Gutowskim;

Ferdynand Landmann i Franciszka Landmann z rodziną przed domem przy ul. Kloster-
straße 17, pierwsza dekada XX w. Ze zbiorów rodziny Landmann, udostępnił Piotr Leżyński.

LANDMANN MARIA 153



Jedna z kapliczek Kalwarii Wejherowskiej. Spotkanie Chrystusa z Matką Bożą (1654 r.). Fot.
Lech Chańko, 2015.

Wejherowa. Prowincjał w odpowiedzi z dnia 27 czerwca 1719 r. zadośćczynił
tej prośbie i zapewnił, że każdorazowej pielgrzymce na kalwarię towarzyszyć
będzie kapłan niemiecki z konwentu ojców reformatów na Pohulance. Feli-
cjan Konstanty Szaniawski, biskup włocławski (1707–1720), pismem z dnia
1 lipca 1719 r. powołał do życia przy kościele klasztornym na Pohulan-
kach „Bractwo św. Krzyża”, które, gdy klasztor reformatów na Pohulankach
(Chełm) przestał istnieć w 1807 r., konwent wejherowski uznawał za na-
dal istniejące. Dla użytku duchowego pielgrzymów wydana zostaje w 1717 r.
Droga do nieba, ponawiana potem kilkakrotnie, m.in. w 1861 r. w Gdań-
sku. W 1718 r. ukazała się jej wersja niemiecka dla niemieckojęzycznych
pielgrzymów z Gdańska i Warmii.

Tu, przy klasztorze Reformatów na Pohulance, był punkt zbiorczy, skąd
w 1720 r. wyruszyła pierwsza oficjalna piesza pielgrzymka gdańska na „Święte
Góry Wejherowskie”. Wzięli w niej udział nie tylko katolicy z Gdańska i oko-
licy, ale również grupy wiernych z Warmii. Papież Klemens XIII (1758–
1769) powołuje dnia 20 grudnia 1766 r. tzw. „Bractwo Drogi Krzyżowej”
(„Kreuzwegbruderschaft”), późniejsze „Bractwo Pielgrzymkowe”, które ma
pielgrzymkę organizować i dbać o jej godny przebieg. Po drodze jest 14 sta-
cji, przy których pielgrzymi zatrzymują się na wysłuchanie słowa Bożego, od-
mówienie modlitw, śpiewanie pieśni, przyjęcie posiłku. Trasa wiedzie przez
Oliwę, gdzie znajduje się Pierwsza Stacja. Do dziś w Oliwie przy ul. Grun-
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Fragment glorii ołtarza głównego z Mojżeszem podtrzymującym tablice Dekalogu i Dawidem
z harfą. Fot. Lech Chańko, 2017.

drzej Schlüter, urodzony 5 marca 1634 w Gdańsku, zmarły w maju 1714
w Sankt Petersburgu. To do niego odnosi się par excellence przydomek „Mi-
chał Anioł Północy”!294 Autor odnotował w swej dysertacji, że twórczość
Andrzeja Schlütera w Oliwie należy rozszerzyć na fundowane przez opata
Hackiego ołtarze boczne: 1. Przemienienia Pańskiego, 2. Jezus przed Pi-
łatem, 3. Cierniem Koronowanie; następnie na przebudowane przez niego
dwa ołtarze boczne: 1. Michała Anioła i Wszystkich Aniołów, 2. Czterech
Ewangelistów; wreszcie na portal główny (1688) i kryptę (1686)295.

Wspomniane ołtarze boczne i portal główny są jakby kopiami ołtarza
głównego w kościele poreformackim w Węgrowie. Andrzej Schlüter zapo-
znał się z dziełami sztuki krajów zachodnich podczas swych podróży zagra-
nicznych, które – jak przypuszczają historycy sztuki296 – odbył do Flandrii,
Francji, Włoch (Florencja, Neapol, Rzym). We Włoszech stał się wielbi-
cielem i entuzjastą prac Gian Lorenza Berniniego (1598–1680). Zdobyte
inspiracje, zwłaszcza rzymskie, wykorzystał w swoich dziełach w Gdańsku
i Oliwie, następnie w stolicach Polski, Prus i Rosji297.

SCHLÜTER ANDRZEJ 191



Jo Flam. Acupict. 2. Oct.
Ja. Bart, Infirm. 26. Oct.

Jo G.. . .
Sta. Don. 7. Jan 1654

Johann Wolf. 3. Oct. Ao 1653
Requiescant in Pace!

Rozwinięcie:
ANNO 1653

FRATRES CONVERSI PESTE MORTUI
JO[HANN] FLAM[MING] ACUPICT[OR]. 2 OCT[OBRIS] [1653].
JA[KOBUS] BART[Z] INFIRM[ARIUS]. 26 OCT[OBRIS] [1653].

JO[HANN] G[ALDOWSKI] [†X 1653].
STA[NISLAUS] DON[ATUS]. 7 JAN[UARII] 1654.
JOHANN WOLF, 3 OCT[OBRIS] A[NN]O 1653.

REQUIESCANT IN PACE.
Tłumaczenie:

W roku 1653 zmarli na dżumę bracia-konwersi Jan Flamming, hafciarz, 2 paździer-
nika; Jakub Bartz, infirmariusz, 27 października; Jan Stanisław Gazdowski, donatus,
7 stycznia 1654; Jan Wolf, 3 października 1653. Niech odpoczywają w pokoju.

Brat Jan Flemming (Flamming) był poza granicami klasztoru znanym,
cenionym i poszukiwanym hafciarzem. Ks. Aleksander Lubomski (1893–
1968), dobrze zorientowany w dziejach i zabytkach opactwa oliwskiego, przy-
puszcza, że mały baldachim katedry oliwskiej i ornaty sporządzone za rządów
opata Jana Grabińskiego (1630–1638) wyszły spod igły brata Jana Flam-
minga. W 1640 r. sporządził on dla relikwiarza w ołtarzu głównym kościoła
klasztornego cystersów w Pelplinie (obecna katedra) jedwabne powłoczki
i haftowane złotem korony. Podczas wykonywania tych prac przebywał dłuż-
szy czas w Pelplinie. W roku 1653 zlecono mu wykonanie antepedium (za-
słona okrywająca z przodu podstawę mensy ołtarzowej) dla zbudowanego
w latach 1648–1652 kościoła parafialnego w Starzynie (wieś należała w la-
tach 1223–1772 do dóbr ziemskich klasztoru oliwskiego), ale śmierć hafciarza
przekreśliła te plany.

Haft na baldachimie dużym w archikatedrze oliwskiej. Fot. Lech Chańko, 2017.
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RZEŹBIARZE (STOLARZE)

ALANUS alias MARCIN TROSIN (1707–1784)

Alanus (*10.11.1707 Dobre Miasto, Warmia, †15.06.1784 Oliwa) był sy-
nem Marcina Trosina, rzeźbiarza dobromiejskiego, i jego małżonki Anny
oraz przedostatnim dzieckiem z siedmiorga rodzeństwa. Ochrzczony zo-
stał 10.11.1707 na imię Martin. Początki umiejętności rzeźbiarskich zdobył
w warsztacie swego ojca, potem odbył wędrówkę czeladniczą. W 1739 r. wstą-
pił do zakonu cystersów oliwskich. Opatem był wówczas Franciszek Mikołaj
Zaleski, jego koadiutorem Jacek Józef Rybiński, a przeorem wielce utalen-
towany Iwo Roweder. Dnia 17.07.1740 r. złożył śluby zakonne na ręce opata
Rybińskiego, przyjmując imię zakonne Alanus. Przeor Roweder zachęcił go
19.11.1740 r. do dalszego kształcenia się w sztuce rzeźbiarskiej. Pierwszymi
jego pracami wykonanymi dla kościoła klasztornego były ramy do wielkich
owalnych obrazów (2,60 m × 1,80 m), namalowanych w 1694 r. przez ma-
larza gdańskiego Andrzeja Stecha, a ufundowanych przez opata Michała
Antoniego Hackiego (1683–1703). Ramy były gotowe 19.12.1740 r. Wspo-
mniane obrazy wisiały pierwotnie w ambicie, dopiero w 1833 r. przeniesiono
je na wewnętrzne ściany nawy głównej, gdzie jeszcze wiszą. Ślady jego dłuta
spotykamy na innych zabytkach katedry. Wiele rzeźb prospektu organowego,
wykonanego w latach 1763–1788 i dekoracji rzeźbiarskiej ambony, powstałej
w trzeciej ćwierci XVIII w., nosi monogramy brata Alanusa i Józefa Grossa.

Ten ostatni był człowiekiem świeckim,
w 1789 r. opuścił Oliwę i wyjechał do
Polski. Alanus zmarł w Oliwie przed
ukończeniem 77 lat i pochowany zo-
stał na krużgankach, gdzie chowano
braci-konwersów. Wśród płyt nagrob-
nych nie spotykamy jego nazwiska,
ale jego dzieła przetrwały do naszych
czasów366.

Wilhelm van den Block, fragment pomnika
Kosów przedstawiający opata pelplińskiego
Feliksa Kosa. Fot. Lech Chańko, 2018.

BLOCK WILHELM van den
(1550–1628)

Wilhelm van den Block, rzeźbiarz,
czynny w Gdańsku od 1584 do 1628.
Urodził się ok. 1550 r. w belgij-
skim Mecheln, zmarł 21.01.1628 r.
w Gdańsku. W 1620 r. wykonał po-
mnik Kosów w kościele klasztornym
w Oliwie367.
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