Wartość całego projektu
wynosi 2 mln 986 tys. zł
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W katedrze Jakuba wybudują kryptę grobową
INWESTYCJE || Do tej pory ciała biskupów diecezjalnych były składane w katedrze św. Jakuba w Olsztynie pod posadzką w świątyni,
tuż przy murach kościoła. Jednak niedługo powstanie w środku krypta grobowa, w której będą chowani warmińscy arcybiskupi.

Fot. Zbigniew Woźniak

K

iedyś były dwie. Śladem
po nich są już tylko jasne punkty na murach po
obu stronach od głównego wejścia do katedry.
Wprawne oko dostrzeże też
nieco inny kształt cegieł w tych
miejscach. Jednak ich symetryczny układ może wskazywać,
że budowniczowie obu kaplic,
które powstały na początku
XVIII wieku (sam kościół jest
średniowieczny), zrobili to celowo. Nic bardziej mylnego.
— To były wejścia do krypt
grobowych — odsłania tajemnicę obu jaśniejszych punktów
ma murach ks. prałat Andrzej
Lesiński, proboszcz paraﬁi św.
Jakuba. — Chowani tu byli
zacni mieszczanie, duchowni.
Osoby zasłużone.

W przyszłym roku nasi arcybiskupi będą chowani w krypcie
Obie krypty pod kaplicami
zostały zbudowane prawdopodobnie w tym samym czasie,
co kaplice boczne, a więc na
początku XVIII wieku. Skąd
wiadomo, że pod kaplicami

były krypty, a co istotniejsze
— skąd wiemy, gdzie były do
nich wejścia?
— Z książki „Widoki z Warmii”, którą napisał Ferdinand
von Quast. To był pruski kon-

serwator zabytków — odpowiada proboszcz Lesiński. — Autor
zamieścił w niej dokładne szkice, dzięki czemu wiemy, gdzie
były wejścia do krypt.
Dlaczego ktoś zamurował
wejścia do nich? Stało się to
pod koniec XIX wieku na polecenie pruskiego konserwatora
zabytków.
— Ze względów sanitarnych
nakazał zasypanie krypt we
wszystkich zabytkowych świątyniach — opowiada ks. Lesiński. — Dlatego ekshumowano
wszystkie ciała, kryptę zasypano piachem, a wejścia do nich
zamurowano.
Dziś wydaje się, że owe względy sanitarne były tylko wymysłem, żeby ukryć prawdziwe
powody likwidacji krypt.

— Możemy się tylko domyślać, dlaczego to zrobiono.
Być może chodziło o zatarcie
śladów polskości na Warmii?
— snuje przypuszczenia proboszcz Lesiński.
Paraﬁa św. Jakuba w Olsztynie dostała właśnie 2,2 mln zł
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na prace
rewitalizacyjne w bazylice katedralnej.
— A chodzi o odtworzenie,
rekonstrukcję jednej z krypt
— mówi ks. Lesiński. — To będzie krypta arcybiskupów warmińskich.
Zostanie odtworzona krypta
znajdująca się po lewej stronie
od wejścia głównego do katedry. W krypcie będą mogły

być złożone ciała 12 biskupów
warmińskich. Ich trumny będą
spoczywały na specjalnie wymurowanych ławach, których
będzie sześć po obu stronach
groty. A ta będzie się znajdowała około 4 m pod ziemią.
Wejście do krypty będzie na
zewnątrz świątyni. Wartość
całego projektu wynosi 2 mln
986 tys. zł. Z tego 2 mln 223
tys. zł stanowi doﬁnansowanie
z RPO.
— Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg i podpisać
umowę z wykonawcą — mówi
ks. Andrzej Lesiński. — Prace
powinny ruszyć zimą. Zakładamy, że zakończą się po koniec
przyszłego roku.
ANDRZEJ MIELNICKI
a.mielnicki@gazetaolsztynska.pl
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ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OLSZTYNA
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o doﬁnansowanie w ramach:
Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.
Konkurs skierowany jest do podmiotów z gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna
działających w sferze ekonomii społecznej, pomocy i integracji społecznej, zatrudnienia socjalnego lub wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Wnioski o doﬁnansowanie można składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn do dnia
20 listopada 2017 roku, godz. 15:00
Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Lider Związku ZIT
Ogłoszenie doﬁnansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
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