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RELIK  WIARZE
ZACHOWANE W KAPLICY     SZEMBEKA WE FROMBORKU*

„Do najszlachetniejszych osi!gni"# 
ludzkiego talentu s$usznie zalicza si" 
sztuki pi"kne, zw$aszcza sztuk" religij-
n! i jej szczyt, a mianowicie sztuk" ko-
%cieln!. (...) Ko%ció$ zawsze by$ przyja-
cielem sztuk pi"knych i dba$, aby 
nale&!ce do kultu przedmioty by$y god-
ne, ozdobne i' pi"kne, (…) jako znaki  
i symbole rzeczywisto%ci nadziemskiej”.

RELIQUARIES EXTANT IN THE BISHOP SZEMBEK’S CHAPEL IN FROMBORK 
Our Saviour’s Baroque chapel in Frombork, built onto the southern façade of the 
Cathedral, was founded by the Warmia Bishop, Krzysztof Andrzej Szembek. It was 
designed to be the reliquary oratorium with the confession of St. Theodore and a 
place of the bishop’s future burial in the crypt underneath the tile floor of the chapel. 
It is the only building of this type in Warmia. The chapel was fitted with reliquaries, 
where the particles of the first Christians were placed, although originally it also 
housed the relics of local saints: St. Stanislaus, St. Jan of Dukla and St. Wojciech 
(Adalbert). The setting for the reliquaries was executed by several goldsmiths.

Barokowa kaplica Szembeka, konsekrowana w 1735 r., dobudowa-
na do po$udniowej elewacji bazyliki archikatedralnej  we Fromborku

Biskup Krzysztof 
Andrzej Szembek, 
(1680 – 1740), portret 
nieznanego malarza 
warmi(skiego,  
1746 r., w zbiorach 
Muzeum  
M. Kopernika  
we Fromborku

Relikwiarz z pary relikwiarzy skrzynkowych w formie o$tarzowej, 
w zwie(czeniu medalion z g$ow! Chrystusa z napisem w otoku 
„Salvator Mundi”, J. K. Geese, po$. XVIII w.

Jeden z pary relikwiarzy skrzynkowych w formie 
o$tarzowej, w zwie(czeniu medalion z g$ow! Matki Bo&ej  
z napisem w otoku „Mater Jesu Christi Ora”. J. K. Geese, 
po$. XVIII w. Relikwiarz po konserwacji

Jedno z trzech okienek relikwiarzowych  w %cianie          mensy o$tarzowej, J. K. Geese, po$. XVIII w.
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RELIK  WIARZE
ZACHOWANE W KAPLICY     SZEMBEKA WE FROMBORKU*

JAGODA SEMKÓW

Jednym z najcenniejszych dokona( sztuki ko-
%cielnej na obszarze Warmii jest bazylika ar-
chikatedralna pw. Wniebowzi"cia NMP i %w. 
Andrzeja Aposto$a we Fromborku, wybudo-
wana w XIV w., a w po$owie XVIII w. nieznacz-

nie powi"kszona przez dobudowanie kaplicy przyle-
g$ej do po$udniowej elewacji katedry.

Ta kaplica to wyj!tkowe, ca$kowicie nowe dzie$o, 
które ufundowa$ i wyposa&y$ bp Krzysztof Andrzej 
Szembek. Stanowi jedyn! tego typu realizacj" na War-
mii. Kaplic" wznoszono od 1732 r., a prace nad jej wy-
strojem trwa$y jeszcze dwa lata po %mierci biskupa, do 
1742 r. Zbudowano j! na planie kwadratu ze %ci"tymi 
naro&nikami, przykryto kopu$! z latarni!, zwie(czon! 
sp$aszczonym he$mem ze z$ocon! kul! i krzy&em na 
iglicy. Kaplica Zbawiciela pe$ni# mia$a dwie funkcje: 
oratorium relikwiowego z konfesj! %w. Teodora oraz 
miejsca przysz$ego pochówku biskupa – w krypcie, pod 
posadzk! kaplicy. Zamys$ stworzenia tak silnego i od-
wa&nego pó)nobarokowego akcentu architektoniczne-
go po%ród gotyckich budowli musia$ nie%# g$"bokie 
przes$ania. By# mo&e biskup Szembek, zlecaj!c jej wy-
konanie, mia$ w zamiarze stworzenie tam krypty ro-
dzinnej, bowiem wielu jego krewnych pe$ni$o wysokie 
funkcje w hierarchii ko%cio$a katolickiego. 

Nabywanie relikwii %wi"tych do katedry frombor-
skiej mia$o miejsce du&o wcze%niej przed wybudowa-

O$tarz z 1734 r., z relikwiarzami na mensie o$tarzowej, na konsolkach – pó$kach, 
ustawionych w uko%nych wn"kach o$tarza i z relikwiami umieszczonymi  
w okienkach znajduj!cych si" w ramie obrazowej o$tarza i  mensie

Jedno z trzech okienek relikwiarzowych  w %cianie          mensy o$tarzowej, J. K. Geese, po$. XVIII w. Relikwiarz sprzed 1736 r., z dekoracj! manierystyczn!, przeniesiony do kaplicy z katedry – widok przed i po konserwacji
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kracji wykonana by$a w srebrze; mia$y one ró&ne formy:  
by$y tam relikwiarze w kszta$cie srebrnych ró& z reli-
kwiami %w. %w. Floriana, Krzysztofa i Kazimierza oraz 
srebrna skrzynka z relikwiami %w. %w. Leopolda i Jana  
z Dukli. Oryginaln! form" mia$y zapewne relikwiarze  
w kszta$cie r"ki z relikwiami %w. %w. Kazimierza i Floria-
na M"czennika. By$y tak&e srebrne relikwiarze z party-
ku$ami %w. %w. Stanis$awa, Wojciecha M"czennika  
i Jana Nepomucena. Jeden relikwiarz by$ wyj!tkowy; 
opisano go w sprawozdaniu z 1736 r. jako „przezroczy-
sty”; zapewne wykonany ca$kowicie ze szk$a, mieszcz!-
cy relikwie %w. Fabiana. W opracowaniu F. Dittricha Der 
Dom zu Frauenburg znajdujemy jeszcze informacj", &e 
w kaplicy „…w jednej z otrzymanych z Rzymu skrzyne-
czek z relikwiami by$y wyborne z$ocone szybki z przed-
stawieniami obydwu Aposto$ów i %wi"tych z ko%cio$ów 
rzymskich sprzed 250 r.: %w. %w. Wawrzy(ca, Hipolita  
i Sixtusa”. Mo&na na podstawie tego wnioskowa#, &e bi-
skup otrzymywa$ z Rzymu nie tylko relikwie, ale tak&e 
gotowe relikwiarze. By$y tam tak&e relikwiarze mniej-
sze, przeno%ne, wykonane z drewna malowanego na 
czarno, dekorowane srebrem, a oprócz relikwii w skrzy-
neczkach relikwiarzowych znajdowa$y si" tam tak&e  
dekoracje w formie srebrnych kwiatów i materii wyszy-
wanej srebrn! nici!, w niektórych medaliony z wyobra-
&eniem Agnus Dei, zwane popularnie agnuskami. Na 
spisie sporz!dzonym w 1736 r. tylko przy dwóch ma$ych, 
drewnianych relikwiarzach by$a zapisana informacja 
per modum pyramidum lub ad partes cum columnis 
decorati. Na wyposa&eniu kaplicy by$ tak&e pacyfika$ 
srebrny, w którym w kryszta$owej puszce umieszczono 
fragmenty Krzy&a *wi"tego, dekorowane wokó$ szla-
chetnymi kamieniami. Z przedstawionego zestawienia 
wynika, &e w pierwotnym wyposa&eniu w kaplicy znajdo-
wa$y si" relikwiarze wykonane zarówno ze srebra, szk$a 
oraz z drewna malowanego na czarno, dekorowanego 

niem kaplicy. Dowiadujemy si" o tym z opracowa( histo-
ryków warmi(skich z pocz!tku XX w., w których zosta$y 
opisane wcze%niejsze fundacje. Sprowadzenie relikwi 
przez bpa Szembeka, z przeznaczeniem do kaplicy  
Zbawiciela we Fromborku, nast!pi$o g$ównie w latach 
1724–1740. By$y to na ogó$ szcz!tki anonimowych, wcze-
snochrze%cija(skich m"czenników, pozyskiwane z kata-
kumb Kaliksta, Pryscylli, Poncjana oraz cmentarzy 
rzymskich %w. %w. Wawrzy(ca i Kalepodiusza. Bp Szem-
bek, oprócz kilkudziesi"ciu partyku$, otrzyma$ tak&e reli-
kwie %w. Teodora oraz relikwie %wi"tych rodzimych. By$o 
to podyktowane nie tylko okazywaniem wielkiej pobo&-
no%ci i wiary, lecz, mo&e bardziej, podkre%leniem  zwi!z-
ków z Rzeczpospolit!, dla której Warmia, w trudnym 
okresie zmaga( z protestantyzmem, pozosta$a „%wi"t!”.

Relikwie, bogato dekorowane i oprawione w reli-
kwiarze, umieszczono na specjalnie w tym celu wysta-
wionym o$tarzu, wykonanym w 1734 r, znajduj!cym si" 
naprzeciw wej%cia do kaplicy. Jego struktura, cho# typo-
wa dla o$tarzy, stanowi dzie$o o niepowtarzalnym wyra-
zie i rzadko spotykanym charakterze. Zbudowany jest  
w typie niearchitektonicznym, w formie boazeryjnej, 
która z dwóch stron wype$nia uko%nie wn"k" %cienn!,  
o konstrukcji wskazuj!cej, i& przeznaczony by$ do eks-
ponowania du&ej liczby relikwiarzy. Na %cianie o$tarzo-
wej umieszczono konsolki – pó$ki, na których ustawiono 
przeno%ne relikwiarze, a na mensie – tumb". Pozosta$e 
relikwie umieszczono w ramie obrazu o$tarzowego 
przedstawiaj!cego Zmartwychwsta$ego Chrystusa  
w otoczeniu %wi"tych oraz w %cianie mensy o$tarzowej, 
w niewielkich okienkach os$oni"tych szybk!. Z inwenta-
rza, sporz!dzonego w grudniu 1736 r., dowiadujemy si", 
&e na o$tarzu umieszczono wielki relikwiarz %w. Teodora 
w formie tumby, na którym ustawiono obraz Matki Bo&ej 
Cz"stochowskiej w srebrnej koronie, oprawiony  
w srebrn! ram". Du&a cz"%# relikwiarzy w roku konse-

Agnusek z przedstawieniem papie&a Clemensa XII 
(1730 – 1740) umieszczony na %cianie tylnej 
relikwiarza  w formie o$tarzowej

Relikwiarz w formie feretronu, S. Grewe, po$. XVIII w. przed konserwacj! i po konserwacji
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srebrem, z szybkami ze zwyk$ego szk$a. Cz"%# spo%ród 
nich wprowadzono do kaplicy z innych miejsc katedry. 
Na przestrzeni wieków stan wyposa&enia kaplicy zmie-
nia$ si", ale ju& w 1785 r., niespe$na pi"#dziesi!t lat po 
konsekracji, w spisie wykonanym przez kanonika Cie-
chowskiego brakowa$o trzech srebrnych relikwiarzy  
w kszta$cie ró& i r!k, natomiast pacyfika$ z 1511 r. bpa 
K. von Hohenzollerna przeniós$ w 1795 r. na o$tarz  
w katedrze. Niektóre relikwiarze by# mo&e ju& wcze%niej 
zagin"$y lub zosta$y przeniesione w inne miejsce, bo-
wiem od czasu spisania inwentarza przez kanonika Cie-
chowskiego z 1785 r. do czasów nam wspó$czesnych nie 
zachowa$y si": skrzynka srebrna %w. %w. Leopolda i Jana  
z Dukli, relikwiarz %w. Krzysztofa (analogiczny do istnie-
j!cego relikwiarza %w. Andrzeja), relikwiarz srebrny  
z kilkoma z"bami %w. Apolonii, relikwiarz srebrny %w. Fe-
licjana, relikwiarz srebrny %w. Jana Nepomucena, reli-
kwiarz kryszta$owy %w. Fabiana, relikwiarz %w. Constan-
cji ze srebrnymi figurami anio$ów na zwie(czeniu, dwa 
relikwiarze z drewna %w. %w. Stanis$awa i Wojciecha.

Na przekazach ikonograficznych sprzed 1945 r. zacho-
wa$ si" widok relikwiarza %w. Andrzeja, ze srebrn! figur! 
%wi"tego w nastawie. Analogiczny, lecz niezachowany, by$ 
relikwiarz %w. Krzysztofa. Istniej!ce relikwiarze, stanowi!-
ce jedynie cz"%# pierwotnego wyposa&enia z czasów kon-
sekracji kaplicy, zawieraj! wy$!cznie partyku$y m"czenni-
ków z pierwszych wieków chrze%cija(stwa. Przyk$adem 
mo&e by# jeden z sze%ciu relikwiarzy–feretronów, w któ-
rym umieszczono relikwie szesnastu %wi"tych: partyku$" 
%w. Aurelii w centrum oraz %w. %w.: Andrzeja Aposto$a, 
Rozalii, Benigny, Pelagii, Doroty, Epafry, Venturina, Mary-
na, Salomei, Aurelii, Candidy, Waleriana, Floriana, Urszuli, 
Falicissimusa. Opraw" do fundowanych przez bpa Szem-
beka relikwiarzy, pochodz!cych z po$. XVIII w., wykona$o 
kilku z$otników – parami lub jako zwielokrotnione formy 
parzyste, ustawiane po obu stronach %cian o$tarza. Pierw-

sze du&e zlecenie biskup skierowa$ do Jana Krzysztofa 
Geese, dzia$aj!cego w Olsztynie (w latach 1715–1761). 
Jest on autorem opraw srebrnych wokó$ trio fenestrella, 
okienek wprawionych w mens" o$tarza oraz szesnastu 
mniejszych i wi"kszych okienek na relikwie w ramie obra-
zu o$tarzowego. W kilku miejscach widoczne s! sygnatury 
z$otnika, „IG”, oraz punca z herbem miasta Olsztyna. Arty-
sta wykona$ tak&e dekoracj" dwóch spo%ród sze%ciu naj-
wi"kszych relikwiarzy przeno%nych z ok$adzinami z a&uro-
wych blach srebrnych. Ka&dy z nich zawiera po szesna%cie 
okienek os$oni"tych szybk!, na obrze&ach ograniczonych 
prost! ta%m! z blachy, z ornamentem pere$kowym na 
kraw"dziach. Sposób opracowania blach srebrnych, rysu-
nek i kompozycja s! charakterystyczne dla ornamentów, 
jakie stosowa$ ten artysta w latach 30. XVIII w. Osiem 
mniejszych relikwiarzy, stoj!cych na konsolach po obu 
stronach %ciany o$tarzowej i na poprzecznej belce, wie(-
cz!cej nastaw" o$tarza, nie jest sygnowanych. Maj! one 
form" o$tarzy, trumienek, urn i skrzynek zwie(czonych 
obeliskowo i piramidalne, lecz sposób ich dekorowania 
jest o wiele skromniejszy. Warta uwagi jest para relikwia-
rzy skrzynkowych o formie o$tarza, w typie architektonicz-
nym. Na pilasterkach, w naro&ach i na gzymsie maj! 
sp$aszczone rozetki i li%cie akantu, a w zwie(czeniu – me-
dalion z g$ow! Matki Bo&ej, z napisem w otoku: Mater Je-
su Christi Ora; na drugim relikwiarzu medalion z g$ow! 
Chrystusa, z napisem w otoku: Salvator Mundi. Sposób 
wykonania odpowiada opisowi tych z 1746 r.: ad partes 
cum columnis decorati. Na tylnej, wewn"trznej %cianie 
relikwiarza, umieszczone s! dwa agnuski: na jednym awers 
z wizerunkiem papie&a i napisem w otoku: SANCTUS CLE-
MENS PAPA ET MARTYR, drugi, z ukazanym Barankiem na 
ksi"dze jako rewers, i napisem: CLEM XII PMANT 1730 .

Kolejnym z$otnikiem, który wykonywa$ oprawy do 
relikwiarzy na zamówienie bpa Szembeka, by$ Samuel 
Grewe, pochodz!cy z Królewca, dzia$aj!cy w latach 

Sygnatura  SG Samuela Grewe, 
z$otnika z Królewca znajduj!ca 
si" w podstawie  jednego  
z relikwiarzy – feretronie 

Fragment  dekoracyjnego ornamentu z blach srebrnych,  
jakie charakteryzowa$y  wyroby  S. Grewe 

Relikwiarz %w. Andrzeja Aposto$a z po$. XVIII w. Widok relikwiarza sprzed 1945 r.  
w: Prusy Wschodnie – dokumentacja historycznej prowincji. Zbiory fotograficzne 
dawnego Urz"du Konserwatora Zabytków w Królewcu. Instytut Sztuki PAN i stan 
obecny w: S. J. Bosko RM, Ks. J. M. Wojtkowski, Dziedzictwo historyczno – arty-
styczne Archidiecezji Warmi(skiej. Zabytki ruchome, Olsztyn, 2011, s. 199
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1712–1750. Spo%ród wymienionych sze%ciu du&ych  
relikwiarzy, cztery – wykonane przez Grewego – s! 
identyczne, ale ich dekoracja ró&ni si" ornamentem za-
stosowanym na ok$adzinach srebrnych dwóch omówio-
nych wy&ej wyrobów Geesego. Znajduj!ca si" sygnatura 
z$otnika, „SG”, i znak miasta Królewca, równoramienny 
krzy& pod koron!, potwierdzaj! wykonawstwo tego au-
tora. Relikwiarze te maj! równie& form" feretronów, 
lecz a&urowe blachy nie pokrywaj! ca$kowicie %ciany 
frontowej, a podstawa z romboidalnymi otworami jest, 
dla odmiany, zakryta na ca$ej powierzchni. Na podsta-
wie analizy ornamentu i charakterystycznych detali, ja-
kie stosowa$ tylko ten z$otnik, (wst"gi za$amuj!ce si" 
pod ró&nymi k!tami, wype$nione repusowan! szachow-
nic!) mo&na mu przypisa# kolejne oprawy relikwiarzy: 
w formie skrzynkowej z piramidaln! nastaw!, o wkl"-
s$o–wypuk$ych bokach, z okienkami w trzech %cianach 
oraz w innej parze relikwiarzy skrzynkowych z dodany-
mi nastawami o wyd$u&onej, wie&owej formie.

Umieszczona na mensie tumba ma wielko%# pe$no-
wymiarowej trumny, mocno uwypuklone kraw"dzie 
boczne, z owalnymi okienkami oszklonymi p$ask! szy-
b!, wokó$ których dodano ok$adziny z blach srebrnych  
o regularnych bokach, trybowanych ornamentem z su-
chego akantu, w zako(czeniu z pó$kolistymi i $ezkowa-
tymi guzkami, $ami!c! si" i przeplatan! wst"g!. 

W kaplicy umieszczone s! tak&e relikwiarze niesy-
gnowane, z dekoracj! manierystyczn!, które wydaj! si" 
by# wcze%niejsze i posiadaj! odmienne dekoracje od 
wyrobów opisanych wy&ej z$otników. W inwentarzu  

z 1736 r. okre%lono je jako „stare”, pochodz!ce z o$tarza 
g$ównego w chórze katedry. O ich wprowadzeniu do ka-
plicy przez bpa Szembeka %wiadcz! zachowane piecz"-
cie lakowe z herbem w$asnym, które zosta$y na$o&one 
na piecz"cie wcze%niejsze, o innych kolorach laku.

Ostatnia para relikwiarzy skrzynkowych o nastawie 
piramidalnej, obecnie ustawiona na tumbie relikwia-
rzowej, pochodzi z nierozpoznanego warsztatu i nie na-
le&a$a do pierwotnego wyposa&enia kaplicy z czasów 
bpa Szembeka, bowiem sposób i materia$, z jakiego 
zosta$y wykonane, wskazuje na XIX w. Kszta$towanie 
skrzynek, zastosowanie ci"&kich form w opracowaniu 
ornamentu, a tak&e ustawienie na masywnych nó&-
kach, wspartych na lwich $apach, odbiega ca$kowicie od 
form istniej!cych w pozosta$ych relikwiarzach. Na ilu-
stracji sprzed 1975 r. wymienione relikwiarze przedsta-
wione s! na o$tarzu w chórze katedry.

Przy okre%laniu historii relikwiarza, poznawaniu je-
go fundatora lub wskazywaniu na warsztat wykonawczy 
pomocnymi cechami by$y, oprócz sygnatur z$otnika: 
piecz"cie lakowe biskupów, rodzaj zastosowanych de-
koracji wype$niaj!cych %ciany wewn"trzne relikwiarza, 
datowane agnuski, dukt pisma i kolor atramentu na 
banderolach z imionami %wi"tych. Dekoracje, jakimi 
ozdabiano wn"trza relikwiarzy, s! charakterystyczne 
dla okre%lonego warsztatu z$otniczego. W wyrobach 
z$otniczych z pracowni Geesego materie do wype$nia-
nia %cian wewn"trznych s! koloru czerwonego lub kre-
mowo–bia$ego, przystrojone sztucznymi kwiatkami  
z materia$u, a dukt pisma wykonywany jest kursyw!  

Relikwiarz w formie piramidalnej skrzyneczki S. Grewe, po$. XVIII w.,  z nastawionym relikwiarzem z formie wie&owej, przeniesio-
nym z o$tarza g$ównego z katedry. Stan przed i po konserwacji

Tumba na mensie o$tarzowej z relikwiami %w. Teodora,        S. Grewe, po$. XVIII w. 

Detal na skrzyni dolnej  relikwiarza z XIX w. 
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i zawsze czarnym atramentem. W relikwiarzach z pra-
cowni z$otniczej Grewego %cian" tyln! wype$nia mate-
ria naszywana srebrn! nici!, a %ciany boczne i dno wy-
k$adane s! materi! zielon! lub czerwon!. Dekoracje 
tworz! kwiaty z nici na spiralnie splecionych drutach, 
uzupe$nione koralikami w kolorze zielonym, bia$o–per-
$owym i czarnym. Stosowano tak&e sztuczne kwiatki  
z materia$u, w kolorach zbli&onych do bia$ego, &ó$tego, 
pomara(czowego i zielonego. Dukt pisma tak&e kursy-
w!, ale wykonany czerwonym atramentem.

Obecny stan wyposa&enia kaplicy w wyroby z$otnicze 
daje nam obraz, jak wiele zmian nast!pi$o od czasu jej 
pierwotnego wyposa&enia i konsekracji. Mo&na doj%# do 
wniosku, &e nie wszystkie znajduj!ce si" dzi% na o$tarzu 
relikwiarze by$y fundowane specjalnie do Kaplicy Zbawi-
ciela. Cz"%# starszych przeniesiono z katedry po ponownej 
konsekracji przez bpa Szembeka, niektóre dostawiono 
pó)niej. Kaplica mog$a wi"c by# w dziejach katedry miej-
scem ich gromadzenia. Z przekazów ikonograficznych po-
znajemy te& inne, wcze%niejsze miejsca ich lokalizacji, 
sk!d przeniesiono je do Kaplicy: np. z o$tarza g$ównego  
w chórze, z o$tarza %w. Jerzego z kaplicy polskiej. Inne jest 
tak&e wyposa&enie o$tarza. Nie ma tam ju& barokowego, 
srebrnego krzy&a i sze%ciu lichtarzy, które zamieniono na 
pó)nobarokowy, cynowy krzy& i klasycystyczne dwa lichta-
rze; nie ma tak&e obrazu MB Cz"stochowskiej z Jej bogat! 
dekoracj!, a pacyfika$ bpa Watzenrodego i relikwiarz ze 
srebrn! figur! %w. Andrzeja znajduje si" w zbiorach Mu-
zeum Archidiecezji Warmi(skiej w Olsztynie. 

Fot. autor

*  Kaplica Zbawiciela, %w. Teodora z Amazji i innych %wi"tych nazywana jest 
potocznie, od nazwiska fundatora, kaplic! Szembeka. Obecnie w kaplicy pro-
wadzone s! prace restauratorskie fresków, a o$tarz i relikwiarze wróci$y po 
konserwacji do Fromborka z pracowni konserwatorskiej z Torunia. Umiesz-
czono je na wystawie MORS IANUA VITAE – Chrze%cija(skie obyczaje pogrze-
bowe w Muzeum Miko$aja Kopernika we Fromborku, przygotowan! wspólnie 
z Muzeum Archidiecezji Warmi(skiej w Olsztynie. Prace konserwatorskie 
dofinansowano ze %rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pro-
gram Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków.

MATERIA!Y, NA KTÓRYCH OPARTO OPRACOWANIE

Archiwum Archidiecezji Warmi(skiej w Olsztynie (dalej: AAWO),  
AK RC 11a, Capella Szembekiana Ecclesia Cathedralis Varmiensis – 
Status et Pescriptis Capella Sanctissimi Salvatoris a Perillustri Reve-
rendissimo,

AAWO, AK A7, Status et Pescriptis Capella sanctissimi e Perillustri 
reverendissimo Domino Joanne Ciechowski Canonico Varmiensis 
1785 factam,

Dittrich F., Der Dom zu Frauenburg, „Zetschrift für die Geschichte Al-
tertumskunde Ermlands“ (dalej ZGAE) Bd. 19, Braunsberg 1916,

Kirschbaum Engelbert, Lexicon der christlichen Ikonographie, Rom, 
Freiburg, Basel, Wien 1994,

Kolberg J., Ermlandische Goldchsmiede, ZGAE, Bd 16, Braunsberg 
1910,

Konstytucja o %wi"tej liturgii Sacrosanctum Consilium og$oszona  
4. grudnia 1963 roku w Rzymie jako pierwszy dokument Drugiego So-
boru Watyka(skiego. Rozdzia$ VII, Sztuka ko%cielna i sprz"ty liturgicz-
ne, pkt. 122,

M!czy(ski R., Nowo&ytne konfesje polskie, Toru(, 2003,

Prusy Wschodnie – dokumentacja historycznej prowincji. Zbiory foto-
graficzne dawnego Urz"du Konserwatora Zabytków w Królewcu. In-
stytut Sztuki PAN, no%nik CD ROM, Frombork JPG 055806,

s. Bosko J. RM, Ks. Wojtkowski J. M., Dziedzictwo historyczno-arty-
styczne Archidiecezji Warmi(skiej. Zabytki ruchome, Olsztyn, 2011.

Tumba na mensie o$tarzowej z relikwiami %w. Teodora,        S. Grewe, po$. XVIII w. 

Detal na skrzyni dolnej  relikwiarza z XIX w.  Relikwiarz z XIX w., przeniesiony do kaplicy  z o$tarza  w chórze katedry. Stan przed i po konserwacji
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