POLAND

KOLEGIATA ŚWIĘTEJ MARYI Z OTTERY
KRÓTKI PRZEWODNIK
WITAMY:
Witamy w tym historycznym i pięknym kościele, który od prawie 700 lat jest
przez wiernych czczony jako miejsce święte. Choć znajduje się tu wiele historycznych,
pięknych i interesujących elementów, jest to przede wszystkim miejsce modlitwy dużego
i aktywnego zgromadzenia wiernych. Zapraszamy do udzialu w naszych nabożeństwach,
których terminy są podane na tablicy ogloszeń w poludniowej kruchcie.
HISTORIA KOŚCIOLA:
Obecny wygląd kościól zawdzięcza glównie Johnowi Grandissonowi, biskupowi
Exeter (1312-1369), który zbudowal go w 1342 r. jako kolegiatę na planie katedry. To
wyjaśnia duży rozmiar kościola w stosunkowo malym miasteczku. Pólnocną nawę
(Dorset) dobudowano ok. 1520 r. Od tej pory niczego nie dodano do budynku kościola,
natomiast kontynuowano prace przy otaczających budynkach. W 1545 r. Kolegium
Księży zostalo rozwiązane dekretem króla Henryka VIII, a budynki i skarby oddano w
ręce jego wyslanników. W tym samym roku król ustanowil czterech gubernatorów
zarządzających "spadkiem i dobrami" kościola Świętej Maryi z Ottery. Zobowiązal on
gubernatorów do opieki nad kościolem po wsze czasy. Siedem lat później mianowano
ośmiu asystentów gubernatorów. Gubernatorzy i ich asystenci nadal funkcjonują
wspólpracując z Radą Parafialną Kościola.
CO OBEJRZEĆ:
•

Perspektywę nawy i prezbiterium aż do oltarza zwracając uwagę na
malowane i zdobione żebra sklepienia, zworniki i oslony, które najpiękniejsze
są nad oltarzem.

•

Znajdujące się pod baldachimami pomniki Sir Otho Grandissona i Lady
Grandisson z ich misternie rzeźbionymi ostrolukami.

•

Zwornik (biskup Grandisson) w centrum maswerków powyżej oltarza
glównego.

•

Zegar astronomiczny w poludniowym transepcie, prawdopodobnie z XIV w.

•

Poludniowy transept z mozaikowymi kaflami, wykonanymi prezez Williama
Butterfielda pod kierunkiem pierwszego barona Coleridge.

•

Oltarz glówny, prawdopodobnie odtworzony jak oryginalny oltarz z czasów
Grandissona.
-1-

•

Zdobne maswerki i kolorowe sklepienie prezbiterium oraz zworniki powyzej
glównego oltarza i w zachodniej czesci kosciola.

•

Oryginalne stalle kanoników tuz przed glównym oltarzem, uzywane teraz
przez gubernatorów i ich asystentów przy specjalnych okazjach.

•

Kaplice Swietej Maryi, za oltarzem glównym oraz kaplice: sw. Stefana i sw.
Wawrzynca po obu jej stronach. W kaplicy Swietej Maryi:
• rzezbiona galerie kamienna "Beer".
• oryginalne stalle kanoników z mizerykordiami.
• sredniowieczny pulpit w ksztalcie orla.
• zworniki nad sanktuarium i umieszczone na konsolach rzezby glów:
biskupa i jego siostry, hrabiny Salisbury.

•

Nawe boczna pólnocna (Dorset) ze sklepieniem wachlarzowym z
dopasowanymi do niego zwornikami oraz:
• naturalnej wielkosci wizerunek Johna Coke‘a, pierwszego
gubernatora, zmarlego w 1632 r.
• koncówki lawy z czasów Tudorów.
• okno zachodnie (apostolowie).

•

Gablotki i inne eksponaty wystawione w pólnocno-zachodnim rogu.

•

Marmurowa chrzcielnice wykonana przez Williama Butterfielda.

•

Testament Thomasa Axe’a umieszczony na zachodniej scianie poludniowej
kruchty; wiele z niego do dzis jest aktualne.

INNE INFORMACJE:
Chcac wiedziec wiecej, nalezy zapytac osobe pelniaca dyzur i/lub kupic przewodnik,
który mozna znalezc w poblizu drzwi wejsciowych.
PRZED OPUSZCZENIEM KOSCIOLA:
Mamy nadzieje, ze wizyta tutaj byla przyjemnoscia i wzbogacajacym doswiadczeniem, i
ze przed opuszczeniem kosciola pomyslisz o niezliczonych generacjach, które dzielily z
Toba to doswiadczenie. Ale co dalej? Czy nasze dzieci, wnuki i nastepne generacje beda
zdolne, aby uczestniczyc w tym przywileju?
Koszt utrzymania kosciola w obecnej kondycji jest bardzo wysoki i stale rosnie. Poza
okazjonalnymi i szczególnymi dotacjami na restauracje od English Heritage,nie
otrzymujemy zadnych funduszy od rzadu. Dalsze istnienie kosciola zalezy bardzo od
odwiedzajacych. Prosimy o ofiare w miare swoich mozliwosci. Dziekujemy.
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