21. Sklepiony krużganek południowy (obecne wejście) pochodzi z XV wieku,
umieszczono w nim w XVI wieku. Na dekoracyjnym fryzie widać niewielką gło
w otoczeniu innych rzeźb – być może to swoisty żart średniowiecznego rzeźbiarza.
znajduje się niewielkie pomieszczenie, niegdyś służące jako miejsce spotkań
a potem mieszkanie zakrystiana. Ostatni jego lokator wychował w nim ósemkę d
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22. Wysoko nad wejściem do kościoła umieszczono rząd gargulców mających
spływającą z dachu. Są wśród nich różne zwierzęta, takie jak małpa i orzeł.
23. Okna od strony zewnętrznej ozdobione są kilkoma płaskorzeźbami, wśród któ
można smoka, dwie syreny, lwa i Jakuba z drabiną.
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* Dostępny jest również bardziej szczegółowy przewodnik w

Wstęp
Kościół kolegiacki św. Mikołaja to najstarszy średniowieczny wciąż czynny kościół parafialny
w Irlandii. Został on zbudowany ok. roku 1320 na miejscu wcześniejszej kaplicy. Wzniesiono wtedy
prezbiterium, transepty i nawę. W XVI wieku, w okresie największej świetności miasta Galway,
kościół poddano rozbudowie, dodając nawy boczne po stronie północnej i południowej, transept
południowy, Kaplicę Najświętszego Sakramentu oraz dzwonnicę.
Kościół poświęcony jest św. Mikołajowi z Miry (obecnie w Turcji). Święty ten, dziś kojarzony
głównie z przynoszeniem dzieciom prezentów pod choinkę, w wiekach średnich czczony był częściej
jako patron żeglarzy. W roku 1652, po dziewięciomiesięcznym oblężeniu, Galway zdobyła armia
Olivera Cromwella. Tradycja głosi, że zniszczeniu uległo wtedy wiele elementów kościoła, a sam
budynek zamieniono na stajnię dla wojskowych koni.
Bardzo prawdopodobne jest, że w 1477 roku modlił się tu Krzysztof Kolumb, być może inspirując się
opowieściami o irlandzkim mnichu św. Brendanie Żeglarzu, który podobno w VI wieku dotarł do
Ameryki. Kościół św. Mikołaja jest kościołem anglikańskim (prowincji irlandzkiej), skupiającym
dynamiczną wspólnotę wiernych; korzystają również z niego członkowie Rosyjskiego i Rumuńskiego
Kościoła Prawosławnego. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nabożeństwach lub do
modlitwy.

Najważniejsze elementy wystroju

1. Ozdobiona pięknymi płaskorzeźbami chrzcielnica pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku. Na jej dwóch
ścianach znajdują się maswerki w stylu podobnym do tych w XVI-wiecznych oknach kościoła. Na jednej
ze ścian widnieją również wyobrażenia trzech lilii, triskelionu i psa. Chrzcielnica jest nadal używana.
2. Dużych rozmiarów pseudoceltycki krzyż na ścianie północnej upamiętnia parafian, którzy zginęli
podczas pierwszej wojny światowej (1914-1918).
3. Chorągwie wiszące po obu stronach wejścia do Kaplicy Najświętszego Sakramentu to sztandary bitewne
pułku Connaught Rangers, który utworzony został w 1793 i walczył w Hiszpanii i Portugalii (1808-1814)
podczas kampanii napoleońskich.
4. Kamienie wotywne Na podłodze północnej nawy bocznej znajduje się szereg kamieni nagrobnych,

z których część ozdobiona jest symbolami wskazującymi na zawód zmarłego. Na jednym z kamieni widać
trzy młoty z koronami, symbol cechu złotników. Na innym widnieją symbole cechu murarzy, a na kolejnym
znak cechu kupców wełnianych (pies na smyczy i nożyce do strzyżenia owiec) Pozostałe kamienie
opatrzone są znakami bednarzy, stolarzy i krawców. Podczas renowacji kościoła odkryto w tym miejscu
masowy grób zawierający około 300-400 szkieletów.

5. Kaplica Najświętszego Sakramentu U wejścia do kaplicy znajduje się kamienny pulpit. Został on być
może przeniesiony z refektarza domu zakonnego, który znajdował się w pobliżu zachodniego końca
kościoła i został rozebrany w 1836. Pulpit służył członkom wspólnoty do odczytywania fragmentów
z Pisma Świętego podczas posiłków. Inne interesujące obiekty to znajdująca się obok ołtarza piscyna do
mycia naczyń liturgicznych, wykonana z byłego kamienia nagrobnego, a także osadzony w ścianie nad
drzwiami rzeźbiony kamień z przełomu XV i XVI wieku. Kamień został prawdopodobnie wzięty
z grobowca i umieszczony w kościele podczas jego renowacji w latach 50. ubiegłego wieku. Kaplica wzięła
swoją nazwę ze średniowiecznego zwyczaju przechowywania sakramentu w bocznej kaplicy.
6. Jednym z najbardziej nietypowych przedmiotów w kościele jest wolnostojąca kropielnica. Pochodzi ona
z przełomu XV i XVI wieku i reprezentuje niezwykle rzadki typ, gdyż kropielnice wmurowywano zwykle
w ścianę kościoła. Na znajdującym się ponad drzwiami do dzwonnicy nadokienniku, tuż obok
pomieszczenia dla chóru, znajduje się średniowieczna scena wyobrażająca „niebieskiego psa gończego
goniącego duszę w postaci zająca po moście wieczności”. Jeszcze wyżej położona jest tzw. galeria
trędowatych, która – mimo swojej nazwy – służy jedynie do przejścia do znajdującej się w wieży
dzwonnicy. Po bokach galerii stoją rzeźbione kamienie umieszczone tam w latach 50. XX wieku.
Na chorągwi widnieją herby czternastu klanów Galway, z których większość uposażała kościół w ciągu jego
wielowiekowej historii.
7. Szkoła chóralna św. Mikołaja znajduje się w pomieszczeniu dla chóru w północnej nawie bocznej,

części kościoła tradycyjnie kojarzonej z rodziną Frenchów. Na kroksztynie po wewnętrznej stronie drzwi
znajduje się piękna XVI-wieczna rzeźba mężczyzny trzymającego dwie kiście winogron.

8. Skrzyżowanie naw W izbie nad skrzyżowaniem naw wisi zespół 10 dzwonów pochodzących z różnych
okresów między rokiem 1590 a 1898. W latach 30. ubiegłego wieku dzwony zostały odlane ponownie
z użyciem na dźwigni zamiast lin, aby umożliwić odgrywanie na nich melodii.
9. Pulpit upamiętnia wielce czcigodnego Jamesa Daly’ego, który był ostatnim administratorem kościoła.
Nad pulpitem widać rzeźbę wyobrażającą mityczną mantykorę: pół-człowieka, pół-lwa. Zawiązany na węzeł
ogon stworzenia wskazuje na odniesiony tryumf nad złem, którego jest ono wyobrażeniem.

jedną z najstarszych części kościoła, zawierającą resztki znajdującej się w tym
szej budowli, które widoczne są w murach zewnętrznych. Interesujące są tu kamienne
a piscyna oraz fotel biskupi z baldachimem. Witraż w wychodzącym na zachód oknie
członków rodziny Persse i Fleetwood-Berry. Zarówno okno wschodnie, jak
XIX wieku i wykonane zostało w Niemczech.
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na Lynchów dokonała rozbudowy nawy południowej, która od tej pory nosi nazwę
ścianie w pobliżu Kaplicy Chrystusa znajduje się XVI-wieczny kamień nagrobny
odrodzenia celtyckiego”.
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grobowcu rodziny Lynchów znajduje się herb tej rodziny oraz figury dwóch
że oszpecili je żołnierze Cromwella w 1652. Na aniołach i wielu innych rzeźbach
oryginalnej farby. Tabliczka na grobowcu upamiętnia Stephena Lyncha, zwanego

transeptu znajduje się „ekspresywny” grób ołtarzowy, również powiązany z rodziną
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ścianie powyżej grobowca mógł znajdować się obraz ze sceną, inskrypcja lub tablica
oby oryginalnie znajdowała się w niej ikona Płaczącej Madonny z Győr, nie znajduje
h (kopia tego obrazu umieszczona jest w okratowanym grobowcu).
Przemienienia (1948, John Francis Hogan) stanowi znakomity przykład witraża
ścianę wmurowano bardzo rzadki okaz XVI-wiecznego przeplatanego krzyża w stylu
ta upamiętnia szewca i jego żonę.
południowego transeptu i południowej nawy bocznej warto zwrócić uwagę na
sklepienia łukowego. Na kolejnym łuku znajduje się anioł, który – jako jedyny w całym
głowę, i stąd pewnie jego uradowana mina.
ołudniowo-wschodnim rogu nawy kolumna czeladnika odróżnia się stylem od reszty
pochodzi z tradycji, która nakazywała czeladnikom murarskim wykonać przed
za swoistą „pracę dyplomową”. Na trzeciej kolumnie w rzędzie znajduje się lilia, być
rzy.
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trędowatych, która – mimo swojej nazwy – służy jedynie do przejścia do znajdu
dzwonnicy. Po bokach galerii stoją rzeźbione kamienie umieszczone tam w la
Na chorągwi widnieją herby czternastu klanów Galway, z których większość uposażała
wielowiekowej historii.
7. Szkoła chóralna św. Mikołaja znajduje się w pomieszczeniu dla chóru w północne

części kościoła tradycyjnie kojarzonej z rodziną Frenchów. Na kroksztynie po wewn
znajduje się piękna XVI-wieczna rzeźba mężczyzny trzymającego dwie kiście wino

8. Skrzyżowanie naw W izbie nad skrzyżowaniem naw wisi zespół 10 dzwonó
okresów między rokiem 1590 a 1898. W latach 30. ubiegłego wieku dzwony zost
z użyciem na dźwigni zamiast lin, aby umożliwić odgrywanie na nich melodii.
9. Pulpit upamiętnia wielce czcigodnego Jamesa Daly’ego, który był ostatnim administ
Nad pulpitem widać rzeźbę wyobrażającą mityczną mantykorę: pół-człowieka, pół-lwa.
ogon stworzenia wskazuje na odniesiony tryumf nad złem, którego jest ono wyobra

10. Prezbiterium jest jedną z najstarszych części kościoła, zawierającą resztki znajdującej się w tym
samym miejscu starszej budowli, które widoczne są w murach zewnętrznych. Interesujące są tu kamienne
siedzisko (sedilia), mała piscyna oraz fotel biskupi z baldachimem. Witraż w wychodzącym na zachód oknie
prezbiterium upamiętnia członków rodziny Persse i Fleetwood-Berry. Zarówno okno wschodnie, jak
i zachodnie pochodzi z XIX wieku i wykonane zostało w Niemczech.
11. Organy firmy Norman and Beard (1912) znajdują się wewnątrz byłej kaplicy św. Patryka i zbudowane
są z piszczałek pochodzących z wcześniejszych organów Walkera z 1845. Z historycznych zapisków
wynika, że zanim kościół wyposażono w organy, we wczesnym XIX wieku akompaniament do nabożeństw
zapewniały dwie kobiety grające na harfach. Wcześniejsze organy umieszczone były w południowej nawie
bocznej, jedne nad grobem Jamesa Lyncha, inne, jeszcze wcześniejsze, w galerii powyżej.
12. W Kaplicy Chrystusa znajduje się „grobowiec krzyżowca” z XIII lub wczesnego XIV wieku, jest to
zatem najstarszy grób w kościele. Być może pochodzi on ze zniszczonej w 1324 roku pobliskiej kaplicy
templariuszy. Na grobowcu, ozdobionym misternie wykonanym krzyżem, znajduje się napis w języku
normandzkim. Nietypowym elementem jest także okrągły oculus.
13. W XVI wieku rodzina Lynchów dokonała rozbudowy nawy południowej, która od tej pory nosi nazwę
nawy Lynchów. Na ścianie w pobliżu Kaplicy Chrystusa znajduje się XVI-wieczny kamień nagrobny
z plecionką w stylu „odrodzenia celtyckiego”.
14. Na okratowanym grobowcu rodziny Lynchów znajduje się herb tej rodziny oraz figury dwóch
aniołów. Tradycja podaje, że oszpecili je żołnierze Cromwella w 1652. Na aniołach i wielu innych rzeźbach
w kościele widać resztki oryginalnej farby. Tabliczka na grobowcu upamiętnia Stephena Lyncha, zwanego
„postrachem wrogów”.
15. W dalszym ciągu transeptu znajduje się „ekspresywny” grób ołtarzowy, również powiązany z rodziną
Lynchów. Innym rzadkim obiektem w kościele jest uszkodzona figura Chrystusa pokazującego pięć ran.
16. W rogu transeptu znajdują się pozostałości po grobie Jamesa Lyncha, pierwszego burmistrza Galway.
Zgodnie z lokalną, choć niepotwierdzoną, tradycją, nie wahał się on skazać na szubienicę własnego syna.
W pustej ramie na ścianie powyżej grobowca mógł znajdować się obraz ze sceną, inskrypcja lub tablica
herbowa. Przekaz, jakoby oryginalnie znajdowała się w niej ikona Płaczącej Madonny z Győr, nie znajduje
potwierdzenia w faktach (kopia tego obrazu umieszczona jest w okratowanym grobowcu).
17. Okno ze sceną Przemienienia (1948, John Francis Hogan) stanowi znakomity przykład witraża
irlandzkiego.
18. Grób szewca W ścianę wmurowano bardzo rzadki okaz XVI-wiecznego przeplatanego krzyża w stylu
odrodzenia celtyckiego. Płyta upamiętnia szewca i jego żonę.
19. Na skrzyżowaniu południowego transeptu i południowej nawy bocznej warto zwrócić uwagę na
płaskorzeźby wokół sklepienia łukowego. Na kolejnym łuku znajduje się anioł, który – jako jedyny w całym
kościele – zachował głowę, i stąd pewnie jego uradowana mina.
20. Umieszczona w południowo-wschodnim rogu nawy kolumna czeladnika odróżnia się stylem od reszty
wystroju. Jej nazwa pochodzi z tradycji, która nakazywała czeladnikom murarskim wykonać przed
nadaniem tytułu mistrza swoistą „pracę dyplomową”. Na trzeciej kolumnie w rzędzie znajduje się lilia, być
może znak cechu murarzy.

21. Sklepiony krużganek południowy (obecne wejście) pochodzi z XV wieku, natomiast drzwi
umieszczono w nim w XVI wieku. Na dekoracyjnym fryzie widać niewielką głowę ludzką ukrytą
w otoczeniu innych rzeźb – być może to swoisty żart średniowiecznego rzeźbiarza. Nad krużgankiem
znajduje się niewielkie pomieszczenie, niegdyś służące jako miejsce spotkań rady miejskiej Galway,
a potem mieszkanie zakrystiana. Ostatni jego lokator wychował w nim ósemkę dzieci!
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22. Wysoko nad wejściem do kościoła umieszczono rząd gargulców mających wypluwać wodę
spływającą z dachu. Są wśród nich różne zwierzęta, takie jak małpa i orzeł.
23. Okna od strony zewnętrznej ozdobione są kilkoma płaskorzeźbami, wśród których wymienić
można smoka, dwie syreny, lwa i Jakuba z drabiną.
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* Dostępny jest również bardziej szczegółowy przewodnik w kolorze *
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