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H e n r y k  Ku s t o s z ,  A r t u r  S o b u c k i

Odkrycie reliktów średniowiecznego kościoła klasztornego  
dominikanów pw. św. Idziego w Kamieniu Pomorskim.  

Wstępne wyniki badań architektoniczno-archeologicznych
The discovery of remains of medieval Dominican monastery church  

of St Giles in Kamień Pomorski.  
Preliminary results of architectural and archaeological research

Abstract: The article presents the results of architectural and archaeological research 
conducted in Kamień Pomorski in the area of alleged sacral complex of former Dominican 
monastery. Its goal was to record survived remains of St Giles’ monastery church, an attempt 
to recreate its original plan and shape, as well as preliminary determination of scope and 
chronology of successive transformations. The research results indicate that initially was 
built a single-nave aisless structure with a rectangular, elongated, straight closed chancel. In 
its north side was located monastery, probably with cloister garth surrounded by cloisters. 
Probably in the 15th century, in order to enlarge the church, in the south side an aisle was 
built. It was created back then most likely an asymmetrical two-aisled church.

Keywords: Kamień Pomorski, Middle Ages, St Giles’ church, Dominican monastery
Słowa kluczowe: Kamień Pomorski, średniowiecze, kościół św. Idziego, dominikanie, klasztor

1. Wstęp  
W Kamieniu Pomorskim w historycznym kwartale zabudowy usytuowanym 

po wschodniej stronie Osiedla Katedralnego1 zaplanowana została budowa ze-
społu mieszkalno-usługowego2. Teren ten znajduje się częściowo na obszarze 
urbanistycznym Starego Miasta3 i jednocześnie w strefie ochrony stanowiska ar-
cheologicznego zewidencjonowanego jako historyczny zespół osadniczy Kamień 
Pomorski, stanowisko 3 (AZP 19-08/100)4. W związku z powyższym niezbędne  

1 Kwartał ograniczony ulicami: Stefana Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Stefana Okrzei, Obrońców 
Warszawy oraz Adama Mickiewicza.

2 „Rewitalizacja zespołu kamienic z XIX wieku, odtworzenie historycznej zabudowy Kamienia 
Pomorskiego poprzez utworzenie kwartału handlowo-usługowego w  kwartale ulic Żwirki 
i Wigury – Żeromskiego – Obrońców Warszawy – Okrzei”.

3 Wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-66 (dec. znak: KI.V.-0/48/55 z dnia 29 paździer- 
nika 1955 r.).

4 Wpisane do rejestru zabytków pod numerem 671 (dec. znak: Kl.1.6801/44/70 z dnia 16 grudnia 1970 r.).
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okazało się przeprowadzenie wyprzedzających badań wykopaliskowych na tym 
terenie. Na zlecenie Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
zrealizował je Ośrodek Badań Archeologicznych z Poznania w 2012 i 2013 roku. 
Pracami archeologicznymi objęto obszar o łącznej powierzchni około 10 arów, od-
krywając w wykopach (nr I–V) założonych od strony ul. Mickiewicza, Żeromskie-
go oraz Żwirki i Wigury cmentarzysko szkieletowe datowane na XIII–XVII wiek  
(550 grobów ułożonych warstwowo, do 9 poziomów, zorientowanych na li-
nii wschód-zachód5), negatyw najprawdopodobniej wschodniego muru ogro-
dzeniowego cmentarza, osadę słowiańską z XII–XIII wieku oraz pozostałości 
osadnictwa pradziejowego związanego z kulturą łużycką i z okresem wpływów 
rzymskich (Kaniewska, Sobucki 2013; Sobucki 2013). W  północnej części 
wykopu I  odsłonięto ponadto relikt potężnego muru fundamentowego (lico 
południowe) nieznanej budowli. Według XIX-wiecznego historyka i  kroni-
karza miasta Ludwiga Kückena6, a  także późniejszych badaczy historii miasta 
w miejscu tym w średniowieczu najprawdopodobniej usytuowany był klasz-
tor dominikanów7. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Szczecinie zalecił wykonanie dalszych badań architektoniczno-archeologicz-
nych tego muru w celu ustalenia stanu zachowania i udokumentowania jego 
reliktów oraz wstępnej interpretacji. Po przeprowadzonych wiosną 2013 roku 
sondażowych badaniach architektonicznych (Kustosz 2014)8 ustalono z dużym 
prawdopodobieństwem, że mur jest fragmentem kamiennej ławy fundamen-
towej z pozostałościami fundamentów trzech przypór i ceglanego cokołu połu-
dniowej ściany średniowiecznego kościoła klasztornego dominikanów pw. św. 
Idziego. W tej sytuacji niezbędne okazało się rozszerzenie zakresu wykonanych 
dotychczas prac.

Badania podjęte zostały przez autorów niniejszego opracowania na zlecenie 
Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Kamieńskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego w październiku i  listopadzie 2013 roku. Ich program, cel 

5 Większość z nich ulokowana została w tym miejscu już w okresie reformacji, zapewne po likwi-
dacji klasztoru, a później cmentarza miejskiego (od około połowy XVI do lat 30. XVII wieku).

6 Geschichte der Stadt Cammin im Pommern und Beiträge zur Geschichte des Camminer Dom-Kapitels 
wydane w 1880 r. w Kamieniu przez L. Kückena, kronikarza miejskiego; rozdział 3: „Klasztor 
dominikanów przed Kamieniem” w opracowaniu Gerharda Biastocha (archiwum Zachodnio-
pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie).

7 Kilkanaście metrów na północny zachód od tego obiektu w 2004 r. zostały przeprowadzone 
badania ratownicze w związku z budową w rejonie ul. Bohaterów Warszawy instalacji wodocią-
gowej i  kanalizacyjnej (Kamiński, Kurka 2006). Odkryto wówczas 14 grobów szkieletowych 
oraz fragment kamiennej ławy fundamentowej budowli, zinterpretowany jako należący do 
ściany wschodniej zachodniego skrzydła klasztoru (długość reliktu – ok. 8 m, w  układzie 
północ-południe).

8 Chodziło także o  udokumentowanie i  rozpoznanie odsłoniętych w  wymienionym wykopie 
archeologicznym murów fundamentowych i ich reliktów z okresu średniowiecza.
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i zakres9 zostały ustalone w oparciu o wyniki wcześniejszych badań archeologicz-
no-architektonicznych (Kustosz 2013), a także na podstawie analizy dostępnych 
opracowań i materiałów historycznych10 oraz dokumentacji z badań georadaro-
wych przeprowadzonych w 2012 roku (Brzeziński 2012). Obecne badania wyko-
paliskowe przeprowadzono w miejscach niedostępnych w 1873 roku (istniejące 
wówczas budynki przy ul. Mickiewicza 36 i 37), dlatego możliwa była weryfika-
cja ustaleń L. Kückena. Pozostałości średniowiecznych fundamentów przetrwały 
w różnym stanie: od dobrze zachowanych fragmentów kamiennych ław i stóp 
fundamentowych z reliktami murowanych z cegły cokołów ścian zewnętrznych 
i filarów wewnętrznych do nadal czytelnych ich negatywów w miejscach, gdzie 
w 1873 roku zostały niemal w stu procentach wyeksplorowane (Kücken 1880). 
W  efekcie przeprowadzonych badań lokalizacja kościoła zasugerowana przez  
L. Kückena została wprawdzie potwierdzona, ale odkryty został zupełnie inny 
jego zarys, zdecydowanie większy i  na znacznie bardziej złożonym planie niż 
zaznaczony na szkicu inwentaryzacyjnym według L. Kückena z 1873 roku.

2. Historia i stan badań kościoła 
Historia badań kościoła klasztornego sięga 2. połowy XIX wieku. W roku 1873 

na tyłach kamienic istniejących wówczas w pierzei obecnej ulicy Mickiewicza 
podczas robót ziemnych mających na celu pozyskanie kamieni do celów budow-
lanych natrafiono na rumowisko cegieł i kamienne fundamenty. Zostały one opi-
sane i zinterpretowane przez L. Kückena jako relikty istniejącego w średniowie-
czu w Kamieniu klasztoru dominikanów. Bezpośrednio podczas ich odsłaniania 
dr Carlberg11 wykonał szkic (Kücken 1880), na którym ukazał zarys kościoła na 
planie prostokąta jako jednonawową salę o wymiarach 10 × 30 m. Szkic ten jest 
rozbieżny z opisem, inne są proporcje prostokątnego zarysu świątyni – w opisie 
1:3, a na rysunku 1:2. Plan ten po pozytywnej konfrontacji z najnowszymi bada-
niami archeologiczno-architektonicznymi z 2013 roku stał się podstawą dalszych 
prac. W XIX wieku w trakcie wspomnianych robót znaczna część fundamentów 
kościoła i najprawdopodobniej także budynków klasztornych została rozebrana, 
co także potwierdziły obecne badania. 

Od końca XIX wieku do 2012 roku na obszarze, na którym lokalizowano 
klasztor, właściwie nie prowadzono żadnych prospekcji. Jedyną próbę lokalizacji 
zespołu klasztornego podjął w 1958 roku Władysław Filipowiak, wykonując na 

9 Miały one objąć teren domniemanej lokalizacji pozostałej części kościoła, tj. zachodnią i wewnętrzną 
partię kwartału (tereny na północ i zachód od wykonanego w 2012 r. wykopu archeologicznego).

10 Szczególnie w oparciu o dokumentację opisową i rysunkową wg L. Kückena z 1873 r., która 
przedstawia szkicową inwentaryzację odsłoniętych wówczas w  obrębie przedmiotowego 
kwartału nieznanych wcześniej fundamentów (wg przywołanego autora były to relikty klasz-
tornego kościoła pw. św. Idziego i zabudowy klasztoru dominikanów).

11 W zasobach Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim.
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Wzgórzu Popielnym (Aschenberg) niewielki wykop sondażowy i prace wiertnicze, 
które jednak nie przyniosły spodziewanego efektu (Filipowiak 1959). Kolejne 
badania przeprowadzono dopiero pod koniec października 2004 roku w  rejo-
nie ulic Obrońców Warszawy i Stefana Okrzei. Miały one charakter ratowni-
czy i  wiązały się z  budową instalacji wodno-kanalizacyjnej doprowadzanej do 
miejskiego targowiska12. W części zachodniej wykopu, który biegł wzdłuż ulicy 
Okrzei, odsłonięto mur kamienny na zaprawie wapiennej o szerokości 1,2 m.  
Według autorów dokumentacji terenowej był to prawdopodobnie element ogro-
dzenia klasztornego od strony zachodniej. W części wschodniej tej samej inwesty-
cji odkryto kolejny odcinek muru, który składał się z dużych kamieni, także spo-
jonych zaprawą wapienną. Jego szerokość wynosiła 1,7 m, a zachowana wysokość 
1,3 m. Został on zinterpretowany jako pozostałość zabudowań gospodarczych. 
Natrafiono ponadto na fundament zachowany na odcinku o długości około 8,0 m  
i  szerokości 0,95–1,70 m, usytuowany na osi północ-południe z odchyleniem 
na wschód. Zbudowany był według schematu fundamentu punktowego – co 
około 2,5 m duże kamienie konstrukcji muru „schodziły” na głębokość około 
1,2 m poniżej jego korony. Odcinki pomiędzy nimi nie były fundamentowane 
tak głęboko, maksymalnie do 0,6 m. Poszczególne części łączono drobnym gru-
zem ceglanym spajanym zaprawą wapienną, bez zaprawy wstawiano natomiast 
duże głazy. Mur wstępnie określono jako fundament ściany wschodniej skrzydła 
zachodniego klasztoru dominikanów (?). Wykorzystany został w  XVIII wieku 
pod ówczesną zabudowę tej części zaułka Aschenberg. Ograniczone przestrzennie 
badania nie pozwoliły na rozstrzygnięcie kwestii całkowitej długości skrzydła za-
chodniego i jego relacji do bryły kościoła św. Idziego. Wymiary i solidne wykona-
nie fundamentu pozwoliło jedynie na przypuszczenie, że skrzydło to pierwotnie 
mogło mieć duże rozmiary (Kamiński, Kurka 2006, 9). 

Na obszarze położonym na północ i na zachód od domniemanego skrzydła 
zachodniego klasztoru na głębokości około 2,2 m odkryto groby szkieletowe. 
Najmłodsze znajdowały się na głębokości 1,0 m poniżej dawnego poziomu użyt-
kowego. Szkielety ułożone były na osi wschód-zachód (poza jednym przypad-
kiem o  orientacji północ-południe), 30 z  nich określono pod względem płci. 
W  12 przypadkach byli to mężczyźni, w  siedmiu – kobiety, a  11 należało do 
dzieci w różnym wieku13. Zdaniem autorów badań na cmentarzu chowani byli 
zarówno członkowie zakonu, jak i zwykli mieszkańcy. W grobach tych odnoto-
wano obecność ceramiki naczyniowej datowanej na XII–XIV wiek (Kamiński, 
Kurka 2006, 10).

12 Badania te prowadził Roman Kamiński z Muzeum Narodowego w Szczecinie we współpracy 
z Grzegorzem Kurką i Tatianą Balcerzak (Balcerzak 2004; Kamiński, Kurka 2006).

13 Informacje dotyczące pochówków podano za autorami badań archeologicznych – R. Kamińskim 
i G. Kurką (Kamiński, Kurka 2006, 10).
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3. Wyniki badań architektonicznych
3.1. Plan kościoła (ryc. 3–5)

W wyniku przeprowadzonych badań udało się w znacznym stopniu odtwo-
rzyć ostatni plan kościoła, w którym wyodrębniono: nawę główną (I), wydłużony 
chór, prezbiterium (II), południową nawę boczną (III), krużganek południowy 
wirydarza lub ewentualnie – po włączeniu go do wnętrza kościoła – północ-
ną nawę boczną (IV) (jak to miało miejsce np. w  kościołach dominikańskich 
w Chełmnie i Toruniu), ossuarium (V), a także – po północnej stronie kościo-
ła – najprawdopodobniej skrzydło wschodnie klasztoru (VI) (obszar dotychczas 
przebadany jedynie fragmentarycznie w 2004 roku). Wśród średniowiecznych 
pozostałości związanych z kościołem, a częściowo i z klasztorem (północna część 
badanego terenu) zinterpretowano następujące elementy (ryc. 4):
– chór – kamienna ława fundamentowa z fragm. ceglanego cokołu ściany S (ryc. 8–11); 

w części W, w obrębie ossuarium zachowany na pełnej wysokości fragm. pierwotnego 
cokołu chóru kościoła;

– chór – niewielki fragm. ławy fundamentowej z fragm. murowanej z cegły partii coko-
łowej ściany N (w obrębie dawnego miedzucha pomiędzy zabudową działek, obecnie  
ul. Mickiewicza 36 i 37);

– chór – relikty S odcinka ławy fundamentowej ściany E; czytelny negatyw po pozostałej 
części ławy, którą wyeksplorowano w końcu XIX wieku (ryc. 12);

– chór – negatyw części E wyeksplorowanej ławy fundamentowej ściany N;
– chór – pozostałości wtórnej lizeno-przypory wprowadzonej po podziale chóru na dwa 

sklepione przęsła (ryc. 8 i 9);
– chór – pozostałości wtórnych narożnych lizeno-przypór wprowadzonych po podziale 

chóru na dwa sklepione przęsła (ryc. 12);
– chór – relikty fundamentów dwóch wtórnych przypór wprowadzonych po podziale 

chóru na cztery sklepione przęsła (ryc. 8 i 13);
– chór – zachowany w znacznym stopniu fundament pod ołtarz główny (ryc. 12);
– ściana tęczowa – pierwotne, trzykrotnie schodkowane ościeże S otworu tęczowego  

(ryc. 11);
– ściana tęczowa – wtórne, proste, ościeże N otworu tęczowego;
– ściana tęczowa – niewielkie fragm. murów z cegły gotyckiej – resztki lectorium (?);
– nawa główna – pomiędzy wtórnie wprowadzonymi stopami fundamentowymi filarów 

zachowane fragm. ławy fundamentowej ściany S pierwotnego korpusu jednonawowe-
go (ryc. 18);

– nawa główna – dolne partie kamiennej ławy fundamentowej ściany N pierwotnego 
korpusu jednonawowego (ryc. 7);

– nawa główna – dolne partie kamiennej ławy fundamentowej ściany W  pierwotnego 
korpusu jednonawowego (ryc. 14);

– nawa główna – relikty zniszczonej kamiennej ławy fundamentowej narożnika NW 
pierwotnego korpusu jednonawowego; zachowały się też tutaj najprawdopodobniej 
resztki ławy fundamentowej muru klasztornego W lub skrzydła W (?);

– dobrze zachowana kamienna stopa fundamentowa z  fragm. ceglanego prostokątnego 
filara przyściennego – stopa nr 1 (ryc. 18);
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– dobrze zachowana kamienna stopa fundamentowa z fragm. ceglanego, prostokątnego 
filara (jedna warstwa) – stopa nr 2 (ryc. 18);

– fragm. kamiennej stopy fundamentowej z fragm. ceglanego, prostokątnego filara (dwie 
warstwy) – stopa nr 3 (ryc. 18);

– dobudowana nawa boczna S; dobrze zachowana kamienna ława fundamentowa ściany 
E nawy z jej narożnikiem SE (ryc. 15); 

– dobudowana nawa boczna S; fragm. kamiennej ławy fundamentowej ściany S nawy 
(ryc. 16, 17); dobrze zachowany narożnik SW (ryc. 17) SE (ryc. 15);

– dobudowana, nawa boczna S; fragm. przynarożnikowej kamiennej ławy fundamento-
wej ściany W nawy; dobrze zachowany narożnik SW (ryc. 17);

– fragm. ławy fundamentowej najprawdopodobniej ściany N krużganka S lub, po ewen-
tualnym włączeniu go do wnętrza kościoła, nawy N kościoła (jak np. w kościołach do-
minikańskich w Chełmnie i Toruniu) (ryc. 7);

– dolny fragm. murowanej z cegły na płytkim fundamencie kamiennym ściany S ossu-
arium (ryc. 13);

– fragm. fundamentu ołtarza bocznego (?) przy ścianie E nawy bocznej S (ryc. 15);
– dwa fragm. posadzki brukowej w nawie głównej (ryc. 18);
– trzy fragm. posadzki ceglanej w nawie bocznej S (ryc. 16 i 17);
– fragm. fundamentu ołtarza (?) przy filarze międzynawowym nr 2, usytuowanego po 

jego stronie W (ryc. 18);
– odkryty w 2004 r. (Balcerzak 2004; Kamiński, Kurka 2006) kamienny fundament punk-

towy ściany W klasztornego skrzydła E lub krużganka E (?);
– relikty skrzydła E dostawionego do narożnej lizeno-przypory, najprawdopodobniej 

fragm. fundamentów ściany W zakrystii;
– fragm. ceglanej posadzki zakrystii (?).

3.2. Opis i wymiary kamiennych murów fundamentowych, murów cegla-
nych i posadzek (ryc. 3–18)
3.2.1. Chór

Ściana S (ryc. 8–11) – dolna partia ściany zachowana na całej dł., usytuowana pod XVII-
-wiecznym przytułkiem św. Jana, rozebranym dopiero w latach 60. XX w. 
– ława fundamentowa – o zróżnicowanej grub. – od ok. 130 do 150–160 – i wys. ok. 165 cm;  

posadowiona na calcu (rzędna średnia 8,05–8,17 m n.p.m.); od wnętrza – wkop naj-
prawdopodobniej pionowy, od zewnątrz – ukośny (?); struktura muru – trójwarstwowa: 
1) warstwa dolna o wys. ok. 130 cm, wykonana z kamienia polnego o zróżnicowanej 

wielkości i układzie, bez czytelnych warstw; przestrzeń między kamieniami polnymi 
wypełniona małymi kamieniami i piaskiem; 

2) warstwa wyrównawcza z gruzu ceglanego i małych kamieni, bez zaprawy; wys. ok. 
15–25 cm;

3) warstwa górna, poziomująca ławę fundamentową, o wys. ok. 15–20 cm, z dobranych, 
niewielkich kamieni, na zaprawie wapiennej; na tej warstwie mur ceglany cokołu 
ściany S chóru o grub. 126 cm, na zaprawie wapiennej;

– mur ceglany w poziomie cokołu ściany S – grub. 126 cm (4,5 cegły), wymurowany na szer-
szej ławie kamiennej, starannie wypoziomowany i wykonany; na całej długości muru 
S zachowane od 1 (rzędna 9,80 m n.p.m.) do 4 warstw cegły (rzędna 10,15 m n.p.m); 
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w obrębie dobudowanego później ossuarium w licu ściany przetrwał pierwotny cokół 
zwieńczony kształtką ceramiczną, w układzie rolkowym o wys. ok. 13 cm (ryc. 10); 
cokół wysunięty jest z lica niezachowanego muru powyżej o ok. 8,0–8,5 cm (widocz-
ny czytelny negatyw tego muru o grub. ok. 118 cm); od wnętrza w  licu tej warstwy 
specjalne cegły o  przekroju kwadratowym (13 × 13 cm) w  wiązaniu „polskim” (na 
przemian z  cegłą w  układzie rolkowym); w  licu zewnętrznym wiązanie wendyjskie, 
najprawdopodobniej w układzie kowadełkowym14; cegła duża, czerwona o wymiarach 
śr. 26,0–27,0 × 12,2–12,8 × 9,0–9,5 cm15; znacząca część cegieł jest bardzo charaktery-
styczna – podstawa ich jest żłobkowana (6, 7 wklęsłych, płytkich żłobków – „palcówka” 
(?)); występują one tylko we fragm. dokumentowanych murów prezbiterium (ściany 
S i N), w ceglanych lizeno-przyporach dostawionych do ściany S (przypory 1 i 3) oraz 
w murze przetrwałego w dolnej partii, trzykrotnie schodkowanego ościeża S otworu 
tęczowego;

– przypora 1 – raczej lizeno-przypora, narożna (?), ujmująca narożnik SE prezbiterium 
(ryc. 3, 4, 5, 8) – bardzo zniszczona; resztki kamienno-ceglanego fundamentu (oprócz 
otoczaków użyty gruz ceglany, ale też i charakterystyczna dla ściany S wyżej wymieniona 
cegła żłobkowana) zwieńczonego jedną warstwą muru z cegły; przypora nieprzewiązana 
z murem S zarówno w poziomie kamienno-ceglanego fundamentu, jak i w poziomie za-
chowanej warstwy muru ceglanego; fundament usytuowany o ok. 60 cm wyżej (rzędna 
ok. 8,65 m n.p.m.) niż ława fundamentowa ściany S (rzędna ok. 8,05 m n.p.m.); zaprawa 
wapienna bardzo podobna do użytej w ścianie S prezbiterium; wzmocnienie narożnika 
wykonano zapewne po decyzji wprowadzenia dwuprzęsłowego sklepienia w prezbite-
rium; biorąc pod uwagę zastosowany materiał, należy sądzić, że nastąpiło to stosunkowo 
szybko po powstaniu prezbiterium, a niewykluczone, że jeszcze w trakcie jego budowy; 
w narożniku NE prezbiterium przetrwały stosunkowo niewielkie fragm. najprawdopo-
dobniej analogicznej lizeno-przypory (?)16, przypuszczalnie także dostawionej wtórnie 
do narożnika chóru; struktura jej fundamentu jest zróżnicowana – widoczny kamień 
w części N i  gruz ceglany w partii E przemieszany z piaskiem (w gruzie zauważalna 
charakterystyczna dla murów prezbiterium cegła żłobkowana); posadowiony jest niżej 
niż w przyporze SE, schodzi do poziomu umiejscowienia ławy ścian E i N; wraz z tymi 
dwiema lizeno-przyporami zapewne powstała równocześnie lizeno-przypora 3;

– przypora 2 (ryc. 8 i 13) – zachował się dolny fragm. kamiennego fundamentu przypory 
zalegający na rzędnej ok. 8,82–9,00 m n.p.m., o wymiarach ok. 150 × 250 cm; rzędna 
przetrwałej korony – ok. 9,60 m n.p.m; przestrzenie pomiędzy dużymi głazami wypeł-
nione zostały gruzem ceglanym i zaprawą wapienną; fundament jest wtórny w stosun-
ku do ławy ściany S; przypora ta wraz z przyporą 4 powstała zapewne przy wprowadze-
niu kolejnego czteroprzęsłowego przekrycia chóru sklepieniem;

14 Wg Władysława Borusiewicza (1985) analogiczne zastosowano w kościele cystersów pw. NMP 
w Kołbaczu w połowie XIII wieku.

15 Najbardziej zbliżona do wymiarów cegły użytej do budowy kruchty południowej w katedrze 
datowanej w literaturze na 3. ćwierć XIII wieku (Krassowski 1990), 1277 rok (Pawlak 2002), 
połowę XIII wieku (Filipowiak 1959), przed połową XIII wieku (Świechowski 1950).

16 Problem ważny, niezbędne są dalsze badania przy zabudowie klasztornej. Do tej lizeno-przypory 
najprawdopodobniej dobudowano mury skrzydła wschodniego klasztoru z zakrystią.
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– przypora 3 (ryc. 8 i 9) – raczej lizeno-przypora, współczesna zapewne lizeno-przypo-
rom narożnym i dobudowana później w tym samym celu, tj. wzmocnienia konstrukcji 
ściany S, po decyzji wprowadzenia w prezbiterium dwuprzęsłowego sklepienia; nie-
przewiązana z murem S zarówno w poziomie kamienno-ceglanego fundamentu, jak 
i w poziomie muru ceglanego (zachowana tylko pierwsza warstwa); fundament (rzędna 
ok. 8,40 m n.p.m.) posadowiony o ok. 25–30 cm wyżej niż ława fundamentowa ściany 
S (rzędna ok. 8,05–8,17 m n.p.m.); wymiary przypory w poziomie przetrwałej jednej 
warstwy cegieł muru ceglanego – ok. 145 × 96 cm (3 × 5 cegieł); przypora przetrwała 
w bardzo złym stanie, uszkodzona podczas wprowadzania niewielkiej piwniczki w bu-
dynku przy ul. Mickiewicza 37 (przytułek św. Jana), nie przetrzymała zimy 2012/2013 
(zawaliła się, zadokumentowana podczas badań archeologicznych w 2012 r.);

– przypora 4 (ryc. 13) – współczesna zapewne z przyporą 2 i wybudowana wtórnie w tym 
samym celu, tj. wzmocnienia konstrukcji ściany S, po decyzji wprowadzenia w prezbi-
terium czteroprzęsłowego sklepienia (być może wiązało się to również z podwyższe-
niem chóru); w przyporze tej do wysokości cokołu ściany S prezbiterium zachowała 
się też ceglana część cokołowa złożona z  5–6 warstw cegieł w  wątku zbliżonym do 
blokowego (brak tutaj przesunięcia warstwy główkowej w stosunku do wozówkowej), 
stosowanym już w późnym gotyku; rzędna istniejącej korony – ok. 10,20 m n.p.m.; 
posadowiona na rzędnej ok. 8,90–9,00 m n.p.m., analogicznej jak przypora 2; lica  
E i W przypory – ceglane, schodkowo zwężające mur przypory ku górze (negatyw ce-
glanej partii przypory, czytelny na zachowanej koronie powyżej cokołu ma wymiary 
197 × 112 cm, w poziomie kamiennych fundamentów – ok. 200 × 250 cm); na całej 
wysokości przypora nieprzewiązana jest ze ścianą S; mur przypory od strony S przewią-
zany jest z wyżej usytuowanym murem S ossuarium o grub. 28 cm, wykonanym z cegły 
z zastosowaniem wiązania wendyjskiego i wielowozówkowego.

Ściana N – w obrębie miedzucha, pomiędzy działkami przy ul. Mickiewicza 36 i 37, prze-
trwał jedynie niewielki jej fragm. o  dł. ok. 120 cm wraz z  wewnętrznym narożnikiem 
ze ścianą tęczową. Grub. ściany w  istniejącej partii cokołowej – 152 cm, tj. 5,5 cegły.  
Murowana na nieco szerszej kamiennej ławie fundamentowej wykonanej zapewne w wy-
kopie wąskoprzestrzennym (jej czytelny negatyw w części E, wyeksplorowanej, ma szer.  
ok. 160–165 cm).

Ściana E (ryc. 12) – w odkrywce sondażowej wykonanej na całej długości ściany jej ka-
mienny fundament zgodnie z przekazem L. Kückena został niemal całkowicie wyeksplo-
rowany. Zachowały się jedynie nieliczne kamienie i czytelny negatyw dolnej partii wkopu 
wąskoprzestrzennego o  szer. ok. 160–165 cm. Ściana prosta, świadcząca jednoznacznie 
o prostym zachodnim zamknięciu chóru. Grub. ściany, po analizie, najprawdopodobniej 
taka sama jak ściany S, tj. 126 cm w partii cokołowej i 118 cm powyżej.

Ściana W, tęczowa – w  ścianie tej znajdował się otwór tęczowy o  szer. 594 cm (wys. ?). 
W partii otworu brak ławy fundamentowej. Otwór został wykonany wraz z budową pre-
zbiterium. Przetrwały dolne partie ościeży S i  N tego otworu (kamienne fundamenty 
i  fragm. muru ceglanego na zaprawie wapiennej). Mur S ościeża ostał się na wysokość  
3 warstw cegieł (ryc. 11). Ościeże od strony prezbiterium trzykrotnie schodkowane (uskoki 
na jedną cegłę – 28 × 28 cm). W narożniku SW prezbiterium mur W z ościeżem S otworu  
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tęczowego jest jednorodnie przewiązany ze ścianą S prezbiterium. W  części N ościeże 
otworu tęczowego zachowane na 1–2 warstwy cegły, jest zapewne wtórne (inny – prosty 
– przekrój, bez schodkowania od strony prezbiterium). Poziom warsztatu murarskiego 
znacznie niższy (dotyczy to również istniejącego fragm. ściany N prezbiterium). Narożnik 
NW prezbiterium – przewiązany (?).
Fundament pod ołtarz główny (ryc. 12) usytuowany na osi chóru, w jego części E, niemal na 
styk z niezachowaną ławą fundamentową ściany E. Płyta ceglana grub. 6–7 warstw cegły, tj. 
ok. 65–75 cm (cegła odpadowa – połówki, ułamki, także niewielkie otoczaki, na zaprawie 
wapiennej), wykonana została w formie trapezu, o podstawach dł. 380 cm, 345 cm i wys. 
330 cm.

3.2.2. Korpus nawowy, nawa główna

Ściana S (ryc. 18) – przetrwały 2 fragm. kamiennej ławy fundamentowej pomiędzy wtórnie 
wprowadzonymi stopami fundamentowymi filarów wewnętrznych, międzynawowych:
– kamienna ława fundamentowa pomiędzy stopami przyściennymi nr 1 i nr 2 – rzędna istniejącej 

korony 9,85 m n.p.m., rzędna posadowienia na calcu – ok. 8,25 m n.p.m.; nie została 
w pełni rozpoznana – dokładna szer. jest nieznana (min. 135 cm), gdyż od strony S do- 
stęp do niej zablokowała umieszczona na niej kamienna ława fundamentowa ściany  
N nowożytnej kamienicy przy ul. Mickiewicza 36; na jej zachowanej koronie czytelny 
jest negatyw muru ściany S pierwotnego korpusu nawowego, najprawdopodobniej ce-
glanego, o grub. ok. 105 cm (?); od strony wnętrza nawy głównej lico ławy jest pionowe 
i starannie szpałdowane gruzem ceglanym na zaprawie wapiennej (krypta?); wzdłuż jej 
lica N (od strony wnętrza nawy) zarejestrowano pochówki;

– kamienna ława fundamentowa pomiędzy stopami nr 2 i  nr 3 – rzędna przetrwałej korony  
9,60 m n.p.m., posadowienia na calcu – ok. 8,45 m n.p.m.; również nie została w pełni 
rozpoznana – dostępne i widoczne jest tylko jej lico od strony N; nad nią znajduje się 
ława fundamentowa ściany N kamienicy przy ul. Mickiewicza 36; dobrze czytelny jest 
układ warstwowy głazów granitowych o zbliżonej wielkości; pomiędzy warstwami du-
żych kamieni warstwy małych kamieni przemieszanych z żółtym piaskiem; 

– wtórnie wstawiona kamienna stopa fundamentowa filara przyściennego nr 1 z  zachowanym 
fragm. partii ceglanej filara (ryc. 18); wymiary stopy – ok. 170 × 190 cm (szersza w dol-
nej partii); rzędna istniejącej korony – 9,80 m n.p.m., rzędna posadowienia na calcu 
– ok. 8,30 m n.p.m.; w partii ceglanej wymiary filara wg dostępnych fragm. i negatywu 
– ok. 100 × 140 cm; głazy kamienne w układzie warstwowym, szczeliny wypełnione 
gruzem ceglanym i piaskiem;

– wtórnie wstawiona kamienna stopa fundamentowa filara nr 2 z  fragm. partii ceglanej filara 
(jedna warstwa) (ryc. 18); wymiary stopy – ok. 200 × 190 cm (szersza w dolnej czę-
ści); głazy kamienne w układzie warstwowym; szczeliny wypełnione gruzem ceglanym 
i piaskiem (?); stopa umieszczona na calcu – rzędna ok. 8,05 m n.p.m.; rzędna zacho-
wanej korony – 9,45 m n.p.m.; w partii ceglanej wymiary filara wg dostępnych fragm. –  
162 × 137 cm; od strony W do stopy filara przylega płytszy fundament kamienny, współ-
czesny stopie; jest to najprawdopodobniej fundament ołtarza przylegającego do filara;

– wtórnie wstawiona kamienna stopa fundamentowa filara nr 3 – dostępny tylko jej fragm., czyli 
część NE-E; w koronie przetrwały fragm. partii ceglanej filara (2 warstwy); wymiary  
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stopy nieznane (przypuszczalnie jak nr 2), w  dolnej partii szersza; głazy kamienne 
w układzie warstwowym, szczeliny wypełnione głównie małymi kamieniami, gruzem 
ceglanym i piaskiem (?); rzędna posadowienia na calcu – ok. 8,35 m n.p.m., rzędna ist-
niejącej korony – 9,65 m n.p.m. 

Ściana N – kamienna ława fundamentowa o  szer. 150–165 cm. Przetrwały 2 fragm. jej 
dolnej partii. Przestrzenie między głazami granitowymi wypełnione gruzem ceglanym, 
małymi kamieniami i piaskiem. Fragm. W: rzędna zachowanej korony ok. 9,35 m n.p.m., 
posadowienie – ok. 8,47 m n.p.m. Fragm. E (dłuższy): rzędna istniejącej korony ok.  
9,30–9,45 m n.p.m., posadowienie na calcu – ok. 8,60 m n.p.m. Pod fragm. W – ława czę-
ściowo zalegająca na pochówkach.

Ściana W – kamienna ława fundamentowa o szer. ok. 130 cm, zachowała się jedynie w dol-
nej części na odcinku ok. 10 m. Końcowe partie, w tym narożnik NW korpusu nawowego, 
zniszczone, pozostały tylko relikty. Przestrzenie między głazami granitowymi wypełnio-
ne gruzem ceglanym, drobnymi kamieniami i piaskiem. Rzędna zachowanej korony ok.  
9,70 m n.p.m., posadowienie – ok. 8,55 m n.p.m. na calcu i fragmentarycznie na pochówkach 

Ściana E, tęczowa – zob. opis chóru.

3.2.3. Południowa nawa boczna 
Ściana E (ryc. 15) – zachowała się jej kamienna ława fundamentowa o szer. ok. 120–150 cm (?).  
Od strony W  niedostępna (znajduje się tam ława fundamentowa ściany E rozebranej 
kamienicy przy ul. Mickiewicza 36). Przetrwała na całej wys. i dł., wraz z narożnikiem  
SE nawy, posadowiona na calcu. Rzędna korony – ok. 10,10 m n.p.m., posadowienia – ok. 
8,50 m n.p.m. Układ kamieni o mocno zróżnicowanej wielkości, bez czytelnych warstw. 
Została dostawiona najprawdopodobniej do murowanej z  cegły przypory (?) starszego 
korpusu nawowego. Od strony zewnętrznej ławę zwieńcza ok. 40-centymetrowa warstwa 
kamienna na zaprawie wapiennej. Przypuszczalnie jest to dolny fragm. kamiennego co-
kołu, gdyż od strony wnętrza na tym poziomie czytelne jest już wewnętrzne ceglane lico 
(wątek wendyjski) do wys. ok. 10 cm. Od strony wnętrza na osi nawy przylega kamienny 
fundament, zapewne ołtarza bocznego o szer. ok. 190 cm. Po jego stronie S ostał się fragm. 
ceglanej posadzki na rzędnej 10,00 m n.p.m. Ołtarz musiał stać najprawdopodobniej 
na jednostopniowym podwyższeniu (ok. 15 cm), ponieważ posadzka we wnętrzu nawy 
bocznej miała rzędną 9,85 m n.p.m. W narożniku SE nawy czytelne były relikty wnęki 
znajdujące się w ścianie S. Szer. obecnie niedostępna, natomiast głęb. wynosi ok. 25 cm  
(wnęka na sedilia?). W  koronie ławy widoczny jest negatyw ściany w  poziomie cokołu 
o grub. 103–106 cm.

Ściana S – zachowały się fragm. jej fundamentów w formie kamiennej ławy, odsłonięte 
w dwóch sondażach: przy narożniku SE (sondaż E) i w narożniku SW (sondaż W). Więk-
szość ławy została zniszczona podczas budowy częściowo podpiwniczonych kamienic 
przy ul. Mickiewicza 34, 35 i 36. 

Sondaż W (ryc. 17) – szer. ławy fundamentowej ok. 160–190 cm. Rzędna jej korony w na-
rożniku SW – 10,05–10,10 m n.p.m. Na koronie czytelny negatyw ściany o grub. ok. 130 cm. 
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Od wnętrza relikty ceglanego lica ściany S (fragm. pierwszej warstwy nad posadzką – rolka 
leżąca). Poza licem na całej grub. mur kamienny, także partia cokołowa (jak w ścianie E). 

Sondaż E (ryc. 16) – przetrwał tylko niewielki fragm. ławy. Rzędna zachowanej korony  
10,10 m n.p.m.; rzędna posadowienia ok. 8,30 m n.p.m. Ława kamienna kończy się na rzędnej  
ok. 9.80 m n.p.m. Powyżej fragm. muru z cegły gotyckiej. Zachowane tylko 3 warstwy, dol-
na – wyrównawcza rolka leżąca, wyżej – 2 warstwy w wątku zbliżonym do blokowego (jak 
w przyporze nr 4). Fragm. muru ceglanego w koronie, o grub. ok. 130 cm, to partia cokoło-
wa ściany S. Od wnętrza relikty ceglanego lica ściany S (mocno zniszczone). Na pozostałym 
odcinku W wystąpiła tylko dolna część ławy kamiennej, górna została wyeksplorowana. 

Ściana W (ryc. 17) – ostały się jej fundamenty w formie kamiennej ławy. Fragm. S odsło-
nięto w narożniku SW nawy (sondaż W, ryc. 4). Czytelna szer. ławy – ok. 160 cm. Rzędna 
korony w narożniku SW – 10,05 m n.p.m. W koronie czytelny negatyw ściany o grub. ok. 
90 cm. Od wnętrza pozostałości ceglanego lica ściany W (fragm. pierwszej warstwy nad 
posadzką – cegła gotycka, wątek wendyjski). Poza licem na całej grub. mur kamienny, także 
partia cokołowa (jak w ścianach S i E).

3.2.4. Krużganek (ryc. 7)
Kamienna ława fundamentowa ściany N jest przewiązana z  kamiennym fundamentem 
przypór usytuowanych po jej stronie N. Oddalona jest od ławy ściany N korpusu nawo-
wego o ok. 220–236 cm w świetle. Zachowana na wys. ok. 100–125 cm. Rzędne korony od 
9,30 m n.p.m. w części E do 9,55 m n.p.m w części W. Poziom posadowienia – ok. 8,30 m 
n.p.m. Szer. ławy ok. 90–105 cm. Kamienny fundament przypór – szer. ok. 86–108 cm × 
ok. 70–85 cm. Zbudowana z kamienia polnego o mocno zróżnicowanej wielkości. Prze-
strzenie między nimi wypełnione gruzem ceglanym. W koronie widoczne relikty zapewne 
górnej warstwy wyrównawczej (gruz ceglany i małe kamienie na zaprawie wapiennej).

3.2.5. Posadzki
Nawa główna – podczas wykonywania odkrywek natrafiono na dwa niewielkie fragm. bru-
ku o rzędnej 9,80 m n.p.m. (ryc. 7 i 18), analogicznej jak rzędna fragm. posadzek ceglanych 
w nawie bocznej. Są to najprawdopodobniej resztki ostatniej posadzki nawy głównej. Pod 
wyrównaną warstwą posadzkową z kamieni o zróżnicowanej wielkości widoczny jest pod-
kład na gruncie z większych kamieni i gruzu ceglanego.

Nawa boczna – w sondażach obejmujących pozostałości nawy bocznej S odsłonięte zostały  
3 fragm. posadzki z cegły (słabo zachowane, bez czytelnego układu, cegły o różnych wymia-
rach, połówki i fragm. cegieł, jedna kształtka ceramiczna, z reguły układane na płask). Rzędne: 
9,80 m n.p.m (sondaż W przy narożniku SW, ryc. 17), 9,85 m n.p.m (sondaż E przy ścianie S, 
ryc. 16), 10,00 m n.p.m. (w narożniku SW, po stronie S fundamentu ołtarza, ryc. 15).

3.3. Wymiary kościoła (ryc. 4)
Wymiary kościoła zostały określone na poziomie kamiennych ław fundamentowych. Dł. 
całkowita budowli w  osi głównej po obrysie zewnętrznych krawędzi ław fundamento-
wych wynosi ok. 42,38 m.
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Chór – dł. po obrysie ław fundamentowych wynosi ok. 17,2 m, a szer. ok. 10,8 m. Wymiary 
zewnętrzne w partii cokołowej – dł. ok.17,08 m (?), a szer. 10,65 m. Wymiary wewnętrzne 
w licu ścian to: dł. 15,82 m i szer. 7,87 m.

Nawa główna – dł. po zewnętrznej krawędzi ław fundamentowych wynosi ok. 25,18 m, 
a szer. ok. 12,60 m. Wymiary wewnątrz ław fundamentowych: dł. ok. 20,50 m, a szer. ok. 
9,60–9,65 m.

Południowa nawa boczna – wymiary zewnętrzne mierzone na poziomie cokołu: dł. ok. 23,84 m  
(narożniki partii cokołowej, widoczny negatyw), a  szer. ok. 4,88 m (od lica S filara 2); 
wymiary wewnętrzne: dł. ok. 21,81 m (w licu ścian, widoczny negatyw) i szer. ok. 3,58 m 
(od lica S filara).

Ossuarium – po obrysie zewnętrznym dł. 3,50 m i szer. 2,07 m; wewnątrz, w licu ścian: 
dł. 3,20 m, szer. 1,79 m. 

Krużganek (?) – zarejestrowany w niewielkim fragm., o szer. w świetle ław fundamento-
wych sięgającej ok. 2,20–2,35 m i rozstawie przypór w świetle ich ław fundamentowych 
ok. 1,74–2,00 m.

4. Wstępne rozwarstwienie fundamentów kościoła w układzie 
chronologicznym (ryc. 4 i 5)

Na możliwości chronologicznego rozwarstwienia struktury odsłoniętych po-
zostałości fundamentów kościoła miało wpływ kilka istotnych czynników:
– ograniczony zakres i czas badań; 
– całkowity brak historycznych danych źródłowych dotyczących czasu budowy, 

remontów czy przebudów, a  także precyzyjnej lokalizacji, planu czy formy 
kościoła (!);

– stan przetrwania odsłoniętych reliktów fundamentów kościoła oraz obiektów 
klasztornych; miejscami były to jedynie negatywy kamiennych ław funda-
mentowych lub jej dolne partie zniszczone poprzez planową eksplorację tych 
fundamentów w latach 70. XIX wieku17;

– czytelne kolejne przebudowy i rozbudowy obiektu niszczące powiązania kon-
strukcyjne z wcześniejszych faz; 

– cmentarze: przeddominikański, klasztorny i  podominikański, protestancki, 

17 Działania opisane przez L. Kückena: „Jest znanym, że grunt całego Wzgórza Popielnego i  jego 
bliskiego otoczenia przetkany jest mocnymi fundamentami. Nie są one jednak fundamentami 
starego zamku książęcego, jak uważa pan von Meden, ale są fundamentami klasztoru. Już wcześniej 
wydobywano stąd pokaźną liczbę kamieni fundamentowych, aby zużyć je na innych budowach, 
lecz dopiero w r. 1873 uzyskano dokładne wiadomości o położeniu poszczególnych budynków. 
W tym samym roku odkryto stare jeszcze niezabudowane fundamenty budynków klasztornych, 
aby wykorzystać głazy granitowe do budowy nowego seminarium nauczycielskiego. Te prace 
obserwowałem codziennie, a poniższy opis działki klasztornej jest rezultatem tych obserwacji”.
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miejski, istniejące w różnym zakresie od końca XII wieku do lat 30. XVII wie-
ku w obrębie kwartału, niszczące niemal całkowicie historyczne warstwy kul-
turowe (w tym użytkowe i budowlane) w otoczeniu kościoła i klasztoru; 

– nowożytna (od XVII do XX wieku) intensywna zabudowa kwartału obejmu-
jąca obszar poklasztorny (podpiwniczone kamienice, zabudowa gospodarcza, 
szamba, śmietniki, instalacje itp.), niszcząca pozostałości średniowiecznego 
kościoła i klasztoru.
W związku z powyższymi uwagami na podkreślenie zasługuje fakt, że mimo 

tak intensywnych wielokrotnych przekształceń terenu udało się odsłonić prze-
trwałe do dnia dzisiejszego relikty architektoniczne kościoła w zakresie umoż-
liwiającym odtworzenie jego ostatniego planu z 1. połowy XVI wieku. Liczba 
odsłoniętych reliktów i ich stan zachowania spowodował, że autorzy badań pod-
jęli też próbę odtworzenia historii budowy kościoła klasztornego. Na tym etapie 
badań wstępnie wyodrębniono następujące fazy jego budowy:
– faza I  – lata 70.–80. XII wieku (?), powstanie pierwszego kościoła pw.  

św. Idziego;
– fazy II–IV – koniec 1. połowy (?) i 2. połowa XIII wieku, budowa kościoła 

dominikańskiego (powstanie jednonawowego korpusu z wydzielonym pro-
sto zamkniętym wydłużonym chórem planowanym jako stropowy; przekry-
cie chóru dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym, z przęsłami na 
rzucie kwadratu);

– faza V – XIV wiek (po 1308 roku) do około 1539 (kasacja klasztoru), rozbu-
dowa kościoła o nawę boczną południową, wprowadzenie czteroprzęsłowego 
przekrycia chóru, budowa ossuarium;

– faza VI – po około 1539 (kasacja klasztoru) do 1606 roku (budowa przytułku 
św. Jana na fundamentach chóru kościoła), dewastacja i stopniowa rozbiórka 
kościoła i zabudowy klasztornej.

5. Historia architektoniczno-budowlana kościoła 
Omówione powyżej odkrycia z  2013 roku umożliwiły odtworzenie planu 

kościoła św. Idziego z okresu sprzed kasacji klasztoru. Była to budowla cegla-
na o  złożonym rozplanowaniu i  układzie funkcjonalno-przestrzennym, posa-
dowiona na kamiennych fundamentach. Forma architektoniczna oraz wystrój 
kształtowały się na przestrzeni około 300 lat w  kilku wymienionych powyżej 
fazach architektoniczno-budowlanych. 

Dostawiane do chóru lizeno-przypory, wprowadzanie i wymiana sklepień, 
znaczna rozbieżność w wyglądzie północnego i południowego ościeża otwo-
ru tęczowego czy dobudowa nawy południowej świadczą zarówno o okreso-
wych znaczących zniszczeniach tego obiektu (w  wyniku pożarów i  napaści), 
jak i  o  późniejszych odbudowach w  zmienionej postaci, a  także o  istotnych, 
planowanych przebudowach i rozbudowach związanych z dostosowywaniem 
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wielkości i kształtu kościoła do zmieniającego się trybu życia i zasad działalno-
ści zakonu. W programie użytkowym świątyni wprowadzano postulaty kształto-
wania jej wnętrza na potrzeby kaznodziejskie. Pojemność budowli musiała być 
proporcjonalna do liczby mieszkańców. Uczestnikom liturgii i słuchaczom ka-
zań należało też zapewnić dobrą widzialność i warunki akustyczne, dlatego też 
pojawiły się nowe wytyczne kształtowania korpusu nawowego, dostosowane do 
wymogów liturgii (Kunkel 2009). Podporządkowując się przepisom zakonnym, 
mówiącym np. o tym, że chór i zakrystia mogą być sklepione, z czasem wprowa-
dzano sklepienia, a następnie udoskonalano oraz aktualizowano ich formę.

Ze względu na szczątkowe zachowanie nie są znane bryły architektonicz-
ne kościoła kształtowane w  poszczególnych fazach. Wnioskowanie na ten te-
mat można opierać jedynie na analogiach. Dlatego też oprócz kontynuacji ba-
dań terenowych niezbędne są dalsze studia i analizy porównawcze. Otwartym  
problemem w dalszym ciągu pozostaje rozkład północnej części kościoła18 oraz jego 
powiązanie z zabudową klasztorną. Osobną – dalej nieco szerzej opisaną – kwestię 
stanowi rozpoznanie układu funkcjonalno-przestrzennego zabudowy klasztoru.

5.1. Faza I – lata 70 XII wieku (?) – powstanie pierwszego kościoła  
pw. św. Idziego (ryc. 19)

Problem umiejscowienia, planu, formy oraz czasu i  przyczyn powstania 
pierwszego kościoła był rozważany dotąd przez wielu badaczy. Poza udokumen-
towanym faktem jego istnienia już około 1228 roku (Wejman 1997, 196) brak 
danych źródłowych o kościele powodował powstawanie szeregu autorskich hi-
potez. Według Grzegorza Wejmana określenie momentu ostatecznego uformo-
wania się konwentu dominikańskiego w Kamieniu nastręcza wielu problemów:

Dominikanin Bernard Guidonis (1261/62–1324) w  swojej liście klasztorów męskich 
zakonu dominikańskiego umieszcza Kamień między konwentem wrocławskim, który 
otrzymał stałą siedzibę w maju 1226 roku, a gdańskim, ustabilizowanym już w pierwszej 
połowie 1227 roku. Wynikałby z tego jako data dla Kamienia rok 1226, względnie 1227. 
Tymczasem z  dokumentu Warcisława III (1211–1264) dowiadujemy się, że kościół św. 
Idziego otrzymali dominikanie dopiero od synów Cecisława (Zetizlauici), występującego 
w źródłach po raz ostatni 12 października 1227 roku, a więc najwcześniej późną jesienią 
1227 roku. Datę wystawienia dokumentu księcia Warcisława określił Klempin na czas mię-
dzy 12 października 1227 a 7 maja 1229 roku, stąd się wzięła zapewne powszechnie przyj-
mowana dla Kamienia data fundacji: 1228 rok. W  sprawie tej należy przede wszystkim 
zauważyć, że objęcie stałej siedziby przez dominikanów niekoniecznie jest równoznaczne 

18 Trudno teraz jednoznacznie stwierdzić, czy na jakimś etapie rozbudowy kościoła, podobnie 
jak to miało miejsce w innych kościołach dominikańskich (np. Chełmno, Toruń), nie mogąc 
powiększyć kościoła przez jego przedłużenie ze względu na ograniczenia lokalizacyjne, 
krużganek południowy włączono w obręb korpusu nawowego jako nawę północną (?) jeszcze 
przed dobudową nawy bocznej południowej.
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z utworzeniem konwentu. Posiadanie kompleksu budynków kościelno-klasztornych było 
niezbędnym warunkiem utworzenia konwentu. Zdaje się jednak, że mimo niewątpliwego 
dążenia do jak najszybszego uzyskania własnego locum, zdarzało się nierzadko, zwłasz-
cza w pierwszych kilkunastu latach istnienia prowincji polskiej, że konwent poprzestawał 
na jakimś tymczasowym pomieszczeniu do czasu ukończenia budowy czy przebudowy 
jego siedziby. Taki przypadek miał miejsce np. w Raciborzu. Stąd i w Kamieniu w peł-
ni do przyjęcia jest możliwość istnienia tam konwentu w  jakiejś tymczasowej siedzibie 
jeszcze przed ofiarowaniem mu św. Idziego. Tak wysokie miejsce Kamienia w hierarchii 
klasztorów prowincji polskiej przemawia w  każdym razie za jego względnie wczesnym 
uformowaniem się, a więc jeszcze przed otrzymaniem kościoła św. Idziego, jeśli nastąpiło 
ono istotnie, jak chce Klempin, najwcześniej jesienią 1227 roku (Wejman 1997, 126–197).

Ciekawą tezę – identyfikującą kościół św. Idziego z  jednym z  kościołów 
wzniesionych jeszcze przez Ottona z Bambergu – wysunął Jürgen Petersohn. 
Ten niemiecki historyk opowiedział się za terenem Aschenberg (Wzgórza Popielne-
go) jako miejscem lokalizacji kościoła w 1124 roku. Wskazał przy tym na stosowaną 
często przez biskupa Ottona praktykę zakładania kościołów na zamieszkałych, lecz 
nieobronnych peryferiach miast pomorskich, np. w pobliskim Wolinie, Szczecinie 
i Kołobrzegu (Petersohn 1972, 8–20). Oznaczałoby to, iż znany z 1228 roku kościół 
św. Idziego (Aegidienkirche), założony na otwartym podgrodziu, stanowi kontynuację 
Ottonowej świątyni, przynajmniej jeśli chodzi o wezwanie. Genezę tego wezwania 
J. Petersohn wiąże ściśle z działalnością biskupa bamberskiego. Zdaniem tego bada-
cza najstarszy kościół w Kamieniu miał więc stanąć na obszarze pomiędzy później-
szym klasztorem dominikanów a terenem katedralnym (Petersohn 1972, 11). Teza 
ta jest o tyle wiarygodna, iż dwa inne kościoły kamieńskie: Mariacki i św. Mikołaja, 
są młodsze. Kościół św. Mikołaja został wymieniony po raz pierwszy w 1336 roku 
i nie mógł istnieć przed latami 30. XIV wieku. Kościół Mariacki został wzniesiony 
w swym zasadniczym kształcie pod koniec XIII stulecia w następstwie pojawienia 
się osadników niemieckich (Petershon 1972, 11 n.). J. Petersohn powołuje się na 
informację kronikarza Saxona Grammatyka o procesji kanoników i niższego kleru 
kamieńskiego do obozu duńskiego w 1185 roku. Kronikarz ten wspomina o obiek-
tach sakralnych z użyciem liczby mnogiej, dwukrotnie używając wyrażenia „domy 
sakralne” i raz „budowle kościelne” (Petershon 1972, 11–13). Jeśli wymieniony kro-
nikarz się nie pomylił, to pod uwagę tutaj można wziąć tylko katedrę i kościół na 
Wzgórzu Popielnym, tj. dwa obiekty sakralne zlokalizowane na otwartym terenie. 
Być może kościół na Aschenberg istniał tylko kilka lat. Bardzo ważnym argumentem 
wskazanym przez niemieckiego historyka jest zbieżność pomiędzy poświadczonym 
źródłowo pod 1228 rokiem kościołem pod wezwaniem św. Idziego a siłą oddziały-
wania kultu tegoż świętego w Polsce i w Bambergu w okresie pierwszej misji Otto-
na w 1124 roku i na długo przedtem (Petershon 1972, 17). Zdaniem J. Petersohna 
tylko w latach 20. XII stulecia istniały okoliczności sprzyjające wzniesieniu w Ka-
mieniu kościoła pod tym wezwaniem. Możliwości takiej nie było już w 1228 roku. 
Pogląd ten ma dalsze potwierdzenie w fakcie dwukrotnego pobytu w tym czasie 
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w Polsce legata papieskiego Idziego z Tusculum, popierającego ideę chrystianizacji 
Pomorza Zachodniego pod zwierzchnictwem polskim (Petershon 1972, 18)19.

Z kolei polski historyk Włodzimierz Stępiński uważa, iż początków kościo-
ła na Aschenberg należy szukać w  latach 70. XII wieku20. Genezę świątyni wią-
że on z aktywną polityką kościelną książąt pomorskich, wyrażającą się właśnie 
m.in. założeniem kilku bogato uposażonych klasztorów. Bezpośrednią przyczyną 
wzniesienia tej budowli była – zdaniem tego badacza – decyzja biskupa Konra-
da dotycząca przeniesienia swojej siedziby do Kamienia Pomorskiego. Decyzja 
ta mogła być podjęta już w połowie lat 70. XII wieku, jeszcze podczas pobytu 
biskupa w Uznamie. Zapewnienie odpowiednich warunków tej rangi dostojni-
kowi wymagało wcześniejszej obecności kanoników niedawno powstałej kapituły 
w Kamieniu Pomorskim. Bezpieczeństwo zapewniał im gród, a duchowym punk-
tem oparcia mógł być kościół na otwartym podgrodziu (Stępiński 1975, 50–51).  
Pewną rolę mogła tu odegrać szlachta kamieńska, głównie ród możnowładcy 
Czesława, wspomagający materialnie budowę kościoła św. Idziego. Nie można 
wykluczyć możliwości przejęcia budynku kościoła przez ród Czesława za zasługi 
poniesione w obronie grodu w czasie wojen duńskich (Stępiński 1975, 52).

Prawdopodobnie jedną z przyczyn budowy kościoła św. Idziego na Aschenberg 
w miejscu późniejszego klasztoru dominikanów mogło być także rozpoczęcie 
budowy katedry21. Zdaniem wielu badaczy wzniesiono ją najprawdopodobniej 
w miejscu jednego z kościołów wybudowanych jeszcze przez Ottona z Bamber-
gu, usytuowanego zapewne na terenie otwartego podgrodzia, w obrębie targu 
(Petersohn 1972, 820). Do dziś praktycznie nie wiadomo, ile świątyń w Kamie-
niu wzniósł Otto z  Bambergu: dwie czy jedną (Stępiński 1975, 48–49). Star-
sza literatura niemiecka przyjmowała istnienie w Kamieniu w 1124 roku dwóch 
kościołów, a  sądzono tak na podstawie zapisku Ebona: „[biskup z Bambergu] 
wzniósł dwa kościoły z gałęzi drzew” (Ebo II 5, 65). Kwestia samej lokalizacji 
dwóch kościołów jest do dzisiaj nierozstrzygnięta. Jedna z tych świątyń powstała 
raczej na miejscu obecnej katedry, przy lokalizacji drugiej budowli brano pod 
uwagę teren grodu bądź peryferia osady (Stępiński 1975, 49).

19 Informacje pochodzą z opracowania Sławomira Górki pt. Źródłowa kwerenda archiwalna dotycząca 
terenu dawnego klasztoru dominikanów w Kamieniu Pomorskim (2013), znajdującego się w zasobach 
Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w  Kamieniu Pomorskim i  autora 
kwerendy.

20 Podobny pogląd reprezentuje G. Wejman (1997).
21 Po 1176 r. (Filipowiak 1959, 41; Radacki 1967, 37), koniec XII w. (Świechowski 1950, 80), w latach 

1176–1180 (Kroman 1998, 372). Kontynuowano jej budowę przez cały wiek XIII, a ukończenie 
prac nastąpiło dopiero w XV stuleciu. Wtedy też ukończono fortyfikowanie osiedla katedralnego, 
wcześniej w XIII i XIV w. powiększonego o część południową po drugiej stronie traktu. Osiedle 
otoczono ceglanym murem z bramami i furtami. Wokół katedry już od schyłku XII w. powstawały 
domy kanoników – kanonie, budowane na oddzielnych parcelach z ogrodami.
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Wstępne wnioski

1. Pierwotny kościół pw. św. Idziego powstał najprawdopodobniej w latach 70. XII wieku. 
Zarówno przeniesienie biskupstwa z  Wolina do Kamienia Pomorskiego 

w 1175 roku22, jak i  rok później rozpoczęta budowa katedry (przypuszczalnie 
w miejscu wcześniejszego kościoła parafialnego) mogły spowodować koniecz-
ność budowy nowego kościoła w zbliżonej lokalizacji, tj. w obrębie pozostałej 
części rozległego targowiska, po wschodniej stronie terenu przekazanego przez 
księcia Kazimierza kapitule. Mogło to zatem nastąpić już w latach 70. XII wieku. 
Badania przeprowadzone w 2013 roku wydają się potwierdzać taką możliwość. 
Jak wykazały wstępne wyniki badań archeologicznych (Kaniewska, Sobucki 
2013), kościół w  chwili przekazania go dominikanom (około 1228 roku) był 
już otaczony dość rozległym cmentarzem obejmującym niemal cały późniejszy 
kwartał (odkryto wczesnośredniowieczne pochówki na obszarze od ul. Obroń-
ców Warszawy do obecnej ul. Żwirki i Wigury). Musiał on zatem funkcjonować 
w tym czasie już od co najmniej kilkudziesięciu lat. Ale czy aż od 1124 roku 
– jak sugeruje J. Petersohn – tzn. od czasu wzniesienia tutaj jednego z kościo-
łów jeszcze przez Ottona z  Bambergu? Dalsze badania w  obrębie kościoła23 
i klasztoru być może pozwoliłyby na bardziej precyzyjne datowanie tego cmen-
tarza (szczególnie w najbliższym otoczeniu chóru kościelnego, tj. najbardziej 
prawdopodobnego miejsca lokalizacji pierwszego kościoła pw. św. Idziego). To 
z kolei mogłoby umożliwić jednoznaczne rozstrzygnięcie problemu związane-
go zarówno z czasem powstania pierwszego kościoła św. Idziego, jak i  z  jego 
lokalizacją. Na obecnym etapie badań, przyjmując sugestie historyków i innych 
badaczy o najbardziej prawdopodobnej lokalizacji katedry w miejscu pierwot-
nego kościoła wzniesionego przez Ottona oraz o możliwościach powstania ko-
ścioła jeszcze w latach 70. XII wieku, można uznać takie datowanie kościoła za 
najbardziej prawdopodobne.

2. Pierwotny kościół pw. św. Idziego, o nieznanym planie i formie, był najpraw-
dopodobniej drewniany. 

Według autorów badań omawianych w tym artykule pierwszy niewielki ko-
ściół w obrębie placu targowego mógł być jedynie drewniany bądź (ewentualnie)  

22 Przeniesienie stolicy biskupstwa pomorskiego z Wolina do Kamienia stało się możliwe dzięki 
hojności księcia pomorskiego Kazimierza I, który ofiarował biskupstwu teren pod budowę 
katedry i  towarzyszących budynków oraz ufundował wzniesienie katedry. Książę Kazimierz 
wyznaczył na siedzibę kanoników i na katedrę część terenu targu po wschodniej stronie grodu, 
być może w miejscu usytuowania świątyni Ottonowej. Na południe plac osiedla katedralnego 
dochodził tylko do traktu wschodniego. Spadki terenu od strony wschodniej i  północnej 
nadsypano, uzyskując wielkość placu ok. 100 × 160 m (Kroman 1998, 372).

23 Według G. Wejmana (1997) w podziemiach kościoła znajdowały się grobowce. Prawdopodobnie 
tam został pochowany jego fundator Czesław.



500

już granitowy. W  przypadku katedry mogło to wyglądać inaczej. Zdaniem 
Szczęsnego Skibińskiego (2002) to właśnie w  prestiżowym materiale, jakim 
była wówczas cegła, mogła się rozpocząć jej budowa. Większą jednak popular-
nością wśród badaczy katedry kamieńskiej cieszy się pogląd, że najstarsze są jej 
partie granitowe. Według nich pierwsze mury katedry wykonane były z kost-
ki granitowej ciosanej na placu budowy (Radacki 1967), a cegły pierwszy raz 
użyto dopiero pod koniec XII wieku przy budowie jej kolejnych elementów 
(prezbiterium i części transeptu). W trakcie obecnych badań nie natrafiono na-
wet na pojedynczą kostkę granitową (kwadrę). Wszystkie mury fundamentowe 
zbudowane były głównie z otoczaków granitowych o zróżnicowanej wielkości 
i z materiału ceramicznego24. Z analizy odsłoniętych pozostałości można sądzić, 
że w partii nadziemnej kościół wzniesiony przez dominikanów był już ceglany. 
Dotychczasowe badania wykazały brak jakichkolwiek materialnych śladów (poza 
cmentarzem) pierwotnego kościoła. Można jednak przyjąć założenie, że była to 
konstrukcja drewniana. Warto jeszcze tutaj zaznaczyć, że podczas badań w obrę-
bie chóru, poniżej posadowienia fundamentu ołtarza, w odsłoniętych warstwach 
kulturowych zaobserwowano wyraźną warstwę pożarową.

3. Pierwotny kościół pw. św. Idziego zlokalizowany był najprawdopodobniej 
w miejscu długiego chóru późniejszego – już ceglanego – kościoła dominikanów.

Fundamenty chóru odkrytego kościoła dominikańskiego posadowione były na 
calcu. Pod nimi – w przeciwieństwie do fundamentów pozostałych odsłoniętych 
partii późniejszego kościoła dominikanów (nawa główna i boczna) – nie natrafio-
no na ślady grobów. Chór otoczony był pochówkami z trzech cmentarzy: przed-
dominikańskiego, klasztornego i  protestanckiego. Nie stwierdzono jednak gro-
bów ani nawet luźnych kości ludzkich w obrębie chóru. Z wykonanych sondaży 
wynika, że jest to jedyny teren w obrębie zachodniej części kwartału z zachowa-
nymi warstwami wczesnośredniowiecznymi nienaruszony wkopami grobowymi. 

Pewną dodatkową, pośrednią jednak, przesłanką wskazującą na położenie naj-
starszego kościoła w miejscu późniejszego dominikańskiego chóru może być także 
lokalizacja kościoła klasztornego oraz docelowa jego wielkość i układ. Uwzględ-
niając istniejące ówcześnie ograniczenia terenowe (obszar ten od strony zachod-
niej graniczył z osiedlem katedralnym, od strony południowej z ważnym traktem 
wschodnim do Kołobrzegu25, natomiast od strony północnej przechodził w dosyć 
strome zbocze) oraz analizując odkryty plan kościoła dominikańskiego, szczególnie 

24 W  murach użyta została duża cegła gotycka o  zróżnicowanych wymiarach, także kształtki 
ceramiczne w cokole ściany południowej chóru. W materiale zasypiskowym znaleziono sporo 
zróżnicowanych w  formie kształtek, stosunkowo najwięcej z  żeber sklepiennych (obecnie 
znajdują się one w zasobach Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim).

25 Ściślej: z  jego południową odnogą na Nowogard i  Pyrzyce usytuowaną na wysokości chóru 
dominikańskiego; być może kościół św. Idziego ulokowano właśnie na zamknięciu tego traktu (?).
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w partii zachodniej (krótki, tylko czteroprzęsłowy korpus nawowy o proporcjach 
2:1, dobudowana do niego wąska i nieco krótsza w partii zachodniej nawa połu-
dniowa boczna26 oraz niewielkie odchylenie osi w części zachodniej), można z du-
żym prawdopodobieństwem przyjąć, że krótki jednonawowy korpus pierwotnego 
kościoła dominikańskiego ukształtowany został w wyniku ograniczeń wynikających 
z jego dobudowy do istniejącego jeszcze wówczas, w miejscu późniejszego chóru 
dominikańskiego, drewnianego (?) kościoła pw. św. Idziego z lat 70. XII wieku27. 

5.2. Fazy II–IV – koniec 1. połowy (?) i 2. połowa XIII wieku (ryc. 20–22)
Podobnie jak w przypadku innych najstarszych fundacji klasztornych prowin-

cji polskiej28 dominikanie w Kamieniu otrzymali istniejący już kościół pw. św. 
Idziego. Z niedatowanego dokumentu wiadomo, że książę pomorski Warcisław 
III (1211–1264) nadał dominikanom grunt przy kościele św. Idziego i że domi-
nikanie otrzymali od synów Cecisława (Zetizlauici) sam kościół, będący ich dzie-
dziczną własnością29. Wśród świadków nadania był biskup kamieński (w latach 
1219–1233) Konrad II. Przybliżony czas powstania zakonu w Kamieniu można 
ustalić dzięki zakonnikowi Bernardowi Gui (1261–1331), który sporządził listę 
klasztorów męskich zakonu dominikańskiego prowincji polskiej30, umieszcza-
jąc konwent kamieński przed gdańskim, który powstał w maju 1227 roku, a po 
klasztorze wrocławskim powstałym w 1226 roku: 

26 Kilkudziesięciocentymetrowe (ok. 90 cm) cofnięcie ściany zachodniej nawy w  stosunku do 
zachodniej ściany szczytowej pierwotnego korpusu nawowego (!).

27 Brak miejsca na jego powiększenie poprzez np. przedłużenie korpusu w kierunku zachodnim.
28 „Zakony żebrzące osadzano u nas początkowo często przy kościołach już istniejących. Domini-

kanie sprowadzeni do Krakowa w 1222 r. przez biskupa Iwo Odrowąża otrzymali tam kościół św. 
Trójcy, będący kościołem parafialnym. We Wrocławiu przejęli kościół św. Wojciecha, odkupiony 
przez biskupa od konwentu augustianów, a w Poznaniu Przemysł I darował im kościół popara-
fialny w  osadzie św. Gotarda. Kościoły te służyły im głównie do odprawiania nabożeństw 
konwentu. Wobec posiadania zgody papieża na głoszenie kazań wszędzie tam, gdzie wymaga tego 
potrzeba, swoje akcje kaznodziejskie prowadzili zapewne także w innych kościołach. Niemniej 
konwenty zakonów żebrzących przystąpiły wkrótce do wznoszenia kościołów nowych lub do 
odpowiedniego przekształcania i  przystosowania do nowych zadań kościołów im nadanych” 
(Krassowski 1990, 68).

29 Można tam przeczytać: „ponieważ nam wydaje się rzeczą dobrą i korzystną dla zdrowia i bezpie-
czeństwa naszego i  dla zbawienia duszy małżonki naszej podarować na wieczne posiadanie 
braciom zakonu dominikanów ziemię, która rozciąga się od kościoła św. Idziego aż do wody 
i  od wody do targu” (Stępiński 1975, 50, przypis 7). Z  tegoż dokumentu dowiadujemy się 
o gruncie leżącego przed miastem „kościoła św. Idziego (…), aby tym braciom w rzeczonym 
kościele ogłosić o woli i przyzwoleniu dziedziców, że zostali przyjęci, aby Boga gorąco chwalili” 
(Stępiński 1975, 52).

30 W kolejności: Kraków, Wrocław, Kamień Pomorski, Płock, Gdańsk, Sandomierz.
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Nie posiadamy dokładnej daty przybycia braci do Kamienia ani ich liczby oraz ostatecz-
nego uformowania się konwentu. Jednakże pewne ramy czasowe wyznacza data rozesła-
nia krakowskiego (1225) oraz data dokumentu fundacyjnego wystawionego przez księ-
cia Warcisława III, w około 1228 roku. Kierując się listą Bernarda trzeba by przyjąć, że 
konwent kamieński uformował się pomiędzy majem 1226, a pierwszą połową 1227 roku.  
Z  dokumentu książęcego wynika jednak, że kościół św. Idziego otrzymali dominika-
nie dopiero od synów Czesława (Zetizlauici) występującego w  źródłach po raz ostatni  
12 października 1227 roku, a więc najwcześniej późną jesienią 1227 roku. Datę wystawienia 
dokumentu książęcego określa G. Klempin na czas między 12 października 1227 a 7 maja 
1229 roku. Stąd też przyjmuje się dla Kamienia fundację pod kompromisowym rokiem 
1228. Trzeba jednak zaznaczyć, że dokument książęcy nadający dominikanom ziemię, jak 
i fundacja rycerska kościoła św. Idziego niekoniecznie muszą być równoznaczne z utwo-
rzeniem konwentu. Jak zaznacza Jerzy Kłoczowski, w praktyce pierwszych kilkunastu lat 
prowincji polskiej spotykamy przypadki, np. w Raciborzu, sformowania konwentu przed 
otrzymaniem, względnie wybudowaniem własnego kościoła. Stąd i w Kamieniu w pełni do 
przyjęcia jest możliwość istnienia tam konwentu w jakiejś tymczasowej siedzibie, jeszcze 
przed ofiarowaniem mu św. Idziego, a więc jeszcze przed 1227 rokiem. Przemawia za tym 
wysoka pozycja Kamienia na liście Bernarda. Trudno przypuszczać bowiem, aby przybyli 
do Kamienia pod koniec 1225 roku zakonnicy przez dwa lata bezczynnie oczekiwali na po-
sunięcia książęco-biskupie. Rok 1228 i związany z tą datą dokument książęcy nie wyznacza 
więc początku fundacji ani też nie wydaje się być jej końcem. Sankcjonuje on jedynie ist-
niejący już wcześniej pewien stan rzeczy, na tyle zaawansowany by nadać mu oficjalne ramy 
prawne (Pawlak 2002, 23–24).

W wyniku ostatnio przeprowadzonych sondażowych badań architektonicz-
nych z  odkrytych fragmentów fundamentów kościoła sprzed kasacji zakonu 
w końcu lat 30. XVI wieku wyodrębniono jego najstarsze partie (ryc. 4 i 5), które 
pozwoliły na odtworzenie niemal pełnego planu pierwszego kościoła klasztor-
nego kamieńskich dominikanów (ryc. 22). Okazuje się, że jego układ w pełni 
wkomponowuje się w dominujący wśród najwcześniejszych kościołów domi-
nikańskich w Polsce typ kościoła salowego (jednonawowego) z wyodrębnionym 
prostokątnym, wydłużonym, prosto zamkniętym chórem (Grzybkowski 1979). 
Podobnie jak pierwsza budowla wrocławska oraz płocka, raciborska, poznańska 
i sieradzka kościół kamieński składał się z salowego, niesklepionego (?), prosto-
kątnego korpusu (proporcje w obrysie fundamentów 2:1)31 i prostokątnego, pro-

31 Według Witolda Krassowskiego (1990, 70) „korpusy najstarszych u  nas kościołów zakonów 
żebrzących na ogół były jednonawowe, a ich wnętrze miało kształt sali prostokątnej, różniącej 
się od przylegającej do niej sali mnichów tym, że była niesklepiona oraz nieco szersza i dłuższa. 
Tak było np. w kościele Franciszkanów (ściślej – klarysek, żeńskiego zakonu kontemplacyjnego, 
założonego przez siostrę św. Franciszka i pozostającego pod opieką duchową franciszkanów) 
w Zawichoście, w kościołach dominikanów w Płocku, Poznaniu, Sieradzu, a także we Wrocławiu 
(jednonawowy korpus z transeptem wrocławskiego kościoła Dominikanów jest, jak wskazały 
badania archeologiczne przeprowadzone w  latach 1966-1968, drugim z kolei korpusem tego 
kościoła, wykonanym w drugiej połowie XIII w.”.
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sto zamkniętego, wydłużonego chóru (proporcje wnętrza 2:1). Zarówno chór, 
jak i – przypuszczalnie – korpus nawowy wykonane były z cegły32. W przypadku 
korpusu to poza czytelną jeszcze, prostokątną formą planu i przybliżonymi wy-
miarami brak jest jakichkolwiek innych danych dotyczących jego formy i wy-
stroju (wysokość, przekrycie, zwieńczenie, kompozycja elewacji itp.). Trochę 
więcej z kościoła przetrwało w partii chóru i ściany tęczowej. Chór, pierwotnie 
zaplanowany zapewne jako płasko przekryty, został wtórnie przesklepiony. Być 
może nastąpiło to jeszcze w trakcie jego budowy lub wkrótce po jej zakończeniu 
(ryc. 22)33. Podzielono go na dwa kwadratowe przęsła i sklepiono najprawdopo-
dobniej sklepieniem krzyżowo-żebrowym, wzmacniając wcześniej jego ściany 
zewnętrzne i  narożniki wtórnie dostawionymi lizeno-przyporami (ryc. 5). Ze 
wstępnego rozwarstwienia (ryc. 5) wynika, że kościół ten powstał w dwóch lub 
trzech etapach (salowy korpus nawowy, chór i sklepienia chóru z przyporami).

Według W. Krassowskiego (1990, 69) wszystkie polskie konwenty zakonów 
żebrzących rozpoczynały prace nad wznoszeniem swych kościołów od chóru. 
W przypadku kościoła kamieńskiego na obecnym etapie badań, uwzględniając 
ich wykonany zakres i wymienione wyżej uwarunkowania, brak jeszcze wystar-
czających danych do jednoznacznego określenia, którą część nowego kościoła 
dominikanie wybudowali jako pierwszą – chór czy korpus nawowy, a także kie-
dy zdecydowano się na wprowadzenie sklepień w chórze. Czy jeszcze w trakcie 
budowy czy później? Zapewne wyjaśnią to dalsze badania, zwłaszcza w obrębie 
chóru, ściany tęczowej i ossuarium. Są jednak pewne przesłanki (zob. opis fazy 
I) pozwalające na postawienie hipotezy, że kamieńscy dominikanie, mając do 
dyspozycji gotowy, darowany im, funkcjonujący już kościół, w pierwszej kolej-
ności mogli skupić się na realizacji niezbędnych zabudowań klasztornych oraz 
korpusu nawowego (sali). Taka kolejność budowy dawała bowiem możliwość 
funkcjonowania „starego” kościoła przez cały okres budowy murowanego, sa-
lowego korpusu nawowego (ryc. 20). Ograniczyła jednak jego wielkość. Nowy 
korpus nawowy powstał po zachodniej stronie istniejącego kościoła w obrębie 
otaczającego go cmentarza; w  tamtejszych uwarunkowaniach lokalizacyjnych 
miał maksymalną możliwą długość. Wśród najstarszych jednonawowych kościo-
łów dominikańskich w  Polsce kościół kamieński i  tak był jednak najmniejszy  
(22,50 × 9,60 m w  świetle ław fundamentowych, tj. około 22,80 × 9,80 m 

32 W partii chóru, w obrębie ossuarium, zachował się fragment ceglanego cokołu zwieńczonego 
profilowanym gzymsem z  kształtki ceramicznej w  układzie rolkowym (ryc. 10), natomiast 
w partii pierwotnego korpusu reliktowo zachowała się ceglana warstwa wyrównawcza w koronie 
przetrwałej ławy fundamentowej ściany południowej korpusu, pomiędzy stopami nr 1 i 2 póź- 
niejszych filarów międzynawowych (ryc. 18).

33 Lizeno-przypory zostały dostawione do ściany południowej (brak przewiązania w partii funda-
mentowej, wyższy poziom posadowienia); użyto jednak podobnego materiału ceramicznego 
(zaprawa wapienna i charakterystyczna cegła żłobkowana („palcówka”), masowo zastosowana 
przy murowaniu zachowanych partii ścian chóru).
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w  świetle ścian od wewnątrz). Najwęższy z  pozostałych – wrocławski – był 
o metr szerszy (10,80 m), a najkrótszy z pozostałych – sieradzki – o około 44 cm 
dłuższy (23,24 m)34. Ze względu na brak miejsca od strony zachodniej (osiedle 
katedralne) kościół kamieński nie mógł być dłuższy. Z tego samego powodu wej-
ście główne było usytuowane zapewne w elewacji południowej, a nie zachodniej.

Po zrealizowaniu korpusu nawowego w miejscu pierwotnego, prawdopodob-
nie drewnianego kościoła pw. św. Idziego dobudowano do niego prostokątny, 
wydłużony35, prosto zamknięty chór36 wraz z oddzielającą go od korpusu ścianą 
tęczową, w której znajdował się otwór tęczowy o szerokości około 5,94 m o trzy-
krotnie schodkowanych ościeżach od strony chóru. Osie główne chóru i korpu-
su nie pokrywały się (ryc. 21). Oś korpusu od jego strony zachodniej w stosunku 
do osi chóru nieznacznie odchylała się na północ. 

Wstępne datowanie

Całkowity brak historycznych danych źródłowych dotyczących bezpośrednio 
czasu budowy, precyzyjnej lokalizacji, remontów czy przebudów, a także planu 
czy formy kościoła powoduje, że podstawą do wyodrębnienia faz budowy i ich 
datowania mogą być jedynie dane źródłowe odnoszące się pośrednio do budowy 
klasztoru oraz wykonane dotychczas badania. Bez ich zakończenia w możliwie 
pełnym zakresie problem rozwarstwienia chronologicznego i precyzyjniejszego 
datowania wyodrębnionych faz budowy kościoła pozostaje otwarty. 

Najdawniejszy poświadczony źródłowo kościół dominikański w Polsce, odkry-
ty niedawno w Płocku, konsekrowano w 1234/37 roku. W podobnym okresie po-
wstała także świątynia wrocławska, zniszczona jednak w 1241 roku. Kolejny korpus 
nawowy wrocławskich dominikanów powstaje około 1250–1270 roku, pozostałe 
również wykazują wczesne pochodzenie, m.in. raciborski (1246–1258) i poznań-
ski (1244–1253). Inne kościoły mendykanckie (w tym dominikańskie) powstawa-
ły od połowy do końca XIII wieku, np. w Elblągu37 (realizowany od 1247 roku),  
w  Nowym Mieście Toruniu (będący w  budowie w  1265 roku), w  Chełmnie 
(z końca XIII wieku) czy kościół franciszkanów w Toruniu z lat 1269–1300. 

34 Największa jest świątynia poznańska (wymiary wewnętrzne ok. 33,5 × 11,5 m), choć raciborska 
odznacza się największą rozpiętością (ok. 27,5 × 13,5 m). Nawa sieradzka (23,24 × 12,0 m) 
ustępuje szerokością płockiej (ok. 12,5 m), ale przewyższa wrocławską (10,80 m), której długości 
nie udało się uchwycić. Zob. Grzybkowski 1979.

35 Jest to typowy „długi chór”, którego rozwój w architekturze zakonów żebraczych rozpoczyna 
się w 4. ćwierci XIII wieku (Mroczko 1975, 321).

36 W opinii Teresy Mroczko (1975, 334) „proste zamknięcie chóru (...) stanowiło jedną z  cech 
typowych wczesnego budownictwa zakonów żebraczych (...). Płaskie zamknięcie chóru 
stosowano też powszechnie w  połowie wieku XIII w  środowisku dominikanów prowincji 
polskiej (Sandomierz, Kraków, Wrocław, Poznań)”.

37 Według autorów niniejszych badań w  zakresie układu ostatniego rozplanowania – najbliższa 
analogia z kościołem kamieńskim.
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Czas budowy kościoła w Kamieniu zapewne nie odbiegał znacząco od czasu 
budowy wymienionych świątyń, szczególnie tych najstarszych, o analogicznym 
układzie; warto w tym miejscu przypomnieć trzecią pozycję konwentu kamień-
skiego na liście Bernarda Gui38.

Według Zbigniewa Radackiego39 od momentu założenia klasztoru, tj. od oko-
ło 1228 do 1254 roku, nie istniały dogodne warunki sprzyjające budowie kościoła.  
Ożywienie takiej działalności zauważalne jest dopiero w czasach, gdy biskupem 
był Hermann von Gleichen (1254–1289) z Turyngii (jego bratanek hrabia von 
Eberstein wybudował w tym czasie zamek w Nowogardzie). W źródłach histo-
rycznych zachowały się dane świadczące o  intensywnym gromadzeniu przez 
dominikanów środków finansowych – zapewne na budowę i rozbudowę klasz-
toru oraz nowego kościoła. Przywilejem z 5 sierpnia 1244 roku książę Warci-
sław nadawał dominikanom drogę biegnącą z miasta na wschód, zapewne wraz 
z cłami handlowymi, oraz teren przyległy do klasztoru od południowej strony 
aż do kurii Gerberta i odtąd na wschód „tyle, ile klasztorowi będzie potrzebne”. 
W  innym miejscu można znaleźć informację, że budowa klasztoru wymagała 
odpowiedniego nakładu finansowego, stąd też dominikanie wyjednali u  legata 
papieskiego kardynała Hugona w 1252 roku dla podreperowania budżetu zako-
nu prawo udzielania odpustów. Wiązało się to z większym napływem ludności 
do świątyni i jej ofiarnością. Z zachowanych tekstów40 można także wywniosko-
wać, że około 1238 roku wybudowano klasztor obok kościoła św. Idziego wraz 
z budynkami gospodarczymi.

Wyniki analizy porównawczej pomiarów cegły z najstarszych partii kościo-
ła dominikańskiego i katedry pozwalają stwierdzić bardzo duże podobieństwo 
surowca użytego do budowy murów chóru kościoła i zastosowanego przy bu-
dowie w kruchcie południowej katedry, w tzw. paradyżu. Niestety nie ma ona 
dotychczas określonego jednoznacznie datowania. Dostępne w literaturze próby 
określenia jej chronologii na: 3. ćwierć XIII wieku (Krassowski 1990), 1270 rok 
(Pawlak 2002), połowę XIII wieku (Filipowiak 1959), przed połową XIII wieku 
(Świechowski 1950) mieszczą się jednak w przez nas przyjętych granicach dato-
wania kościoła w Kamieniu. 

Na nieco wcześniejsze datowanie budowy wskazywać może forma lizeno-
-przypór dostawionych wtórnie do chóru po decyzji wprowadzenia tam dwu-
przęsłowego sklepienia. Taka forma lizeno-przypór, szczególnie narożnych,  

38 Bernard Gui na swojej liście klasztorów męskich polskiej prowincji dominikańskiej ulokował 
konwent kamieński zaraz po Krakowie i Wrocławiu, a przed Płockiem, Gdańskiem i Sandomierzem.

39 Autorzy artykułu serdecznie dziękują za możliwość konsultacji wyników badań.
40 Są to źródła dotyczące historii kamieńskiego klasztoru dominikanów: wyciągi zachodniopo-

morskich dokumentów z Pommersches Urkundenbuch – tłumaczenie tekstu opracowanego przez 
Gerharda Biastocha (maszynopis w zasobach Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków).
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stosowana była w 1. połowie XIII wieku zarówno przez cystersów w kościołach 
w Wąchocku (przed połową XIII wieku), Sulejowie (1232 rok) czy Koprzywnicy 
(1. połowa XIII wieku), jak również przez dominikanów w oratorium krakow-
skim, wzniesionym prawdopodobnie w latach 1223–1241.

Na podstawie powyższych ustaleń okres kształtowania się pierwszego kościo-
ła kamieńskich dominikanów (fazy II–IV) określono wstępnie na koniec 1. poło-
wy XIII i 2. połowę XIII wieku.

5.3. Faza V – XIV wiek (po 1308 roku) do około 1539 (kasacja klasztoru) 
(ryc. 23)

W wyniku omawianych w tym artykule sondażowych badań architektonicznych 
ze struktury fundamentów ostatniego kościoła (sprzed kasacji zakonu) udało się wy-
odrębnić najprawdopodobniej jednorodną fazę budowlaną związaną z ostatnią gene-
ralną przebudową i rozbudową kościoła. W fazie tej pierwszy kościół dominikański 
(zob. opis faz II–IV), salowy, jednonawowy, z wyodrębnionym wydłużonym, prosto 
zamkniętym, prostokątnym chórem, został znacząco rozbudowany i przebudowany. 
Z badań wynika, że jego korpus nawowy został powiększony poprzez dobudowę po-
łudniowej nawy bocznej, natomiast w partii chóru przebudowano wnętrze i elewa-
cję. O możliwości wprowadzenia innych zmian, np. o podwyższeniu kościoła w tym 
czasie, brak danych. W związku ze zmianami wprowadzanymi zarówno w partii kor-
pusu, jak i chóru faza ta realizowana była najprawdopodobniej w dwóch etapach.

5.3.1. Zakres przebudowy i rozbudowy kościoła (ryc. 5 i 23)

1. Przebudowie uległo przekrycie i elewacje chóru. W miejsce dwuprzęsło-
wego sklepienia wprowadzono czteroprzęsłowe. Świadczą o tym relikty funda-
mentów dwóch znacznych przypór o wymiarach około 197 × 112 cm, dosta-
wionych do ściany południowej chóru. Ich układ w stosunku do lizeno-przypór 
związanych z wcześniejszym dwuprzęsłowym przekryciem chóru pokazuje pre-
cyzję tego zabiegu (ryc. 5 i 23). Z taką inwestycją musiała się wiązać przebudowa 
elewacji bocznych chóru, a szczególnie układu kompozycyjnego i okien41. 

2. Najpoważniejszej zmianie uległ pierwotny salowy korpus nawowy kościo-
ła. Jeśli dominikanie chcieli powiększyć kościół, mogli jedynie poszerzyć jego 
krótki korpus nawowy. Brak miejsca po stronie zachodniej (osiedle katedralne) 
uniemożliwiał jego przedłużenie. Od strony południowej także było mało miej-
sca – obok przebiegał ważny trakt wschodni do Kołobrzegu. Przy takich uwa-
runkowaniach podjęto decyzję o dobudowie wąskiej i nieco krótszej od korpusu, 
południowej nawy bocznej, analogicznie jak w kościele dominikanów elbląskich. 
Wyburzono ścianę południową pierwotnego jednonawowego korpusu i  w  jej 

41 Nie dysponujemy żadnymi danymi o elewacji północnej (nie znamy obecnie połączenia kościoła 
ze skrzydłem wschodnim) ani o ewentualnej przebudowie ściany wschodniej chóru.
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miejsce po wykonaniu nowych stóp fundamentowych (zachowały się partie 
ławy fundamentowej ściany południowej pomiędzy stopami fundamentowymi) 
wprowadzono pięć filarów międzynawowych (w tym zapewne dwa przyścien-
ne). Zachowała się stopa fundamentowa wschodniego filaru; stopa zachodniego 
została zniszczona podczas budowy piwnicy kamienicy przy ul. Mickiewicza 34. 
Ze względu na brak danych nie można określić, jak wysokie były te filary oraz 
jaką formę i układ przestrzenny uzyskał ówczesny korpusu nawowy. Czy – tak 
jak np. w  kościele dominikanów w  Elblągu – była to dwunawowa, niesyme-
tryczna, czteroprzęsłowa hala? Odpowiedź na to pytanie, o ile jeszcze w ogóle 
możliwa, wymaga dalszych badań i studiów. 

3. Istnieją również przesłanki, by sądzić, że kościół docelowo mógł uzyskać 
układ trzynawowy. Odsłonięty po północnej stronie nawy głównej fragment 
ławy fundamentowej równoległej do częściowo zachowanej ławy fundamento-
wej ściany północnej pierwotnego korpusu nawowego na obecnym etapie badań 
został zinterpretowany jako fundament sklepionego krużganka południowego 
wirydarza klasztornego42. Uszkodzenia i stan zachowania ławy fundamentowej 
ściany północnej korpusu nawowego nie pozwalają obecnie na jednoznaczną od-
powiedź (a reliktowe przetrwanie fundamentu nie wyklucza takiej możliwości), 
czy krużganek podczas tej rozbudowy (lub być może już wcześniej) nie został 
nadbudowany i  włączony do wnętrza korpusu nawowego jako jego północna 
nawa boczna (?). Takie rozwiązanie, w związku z chęcią powiększenia kościoła, 
wprowadzono np. w kościołach dominikanów w Chełmnie i Toruniu. Aktualnie 
brak danych do datowania południowego krużganka (ryc. 5). Odsłonięte frag-
menty jego kamiennej ławy fundamentowej nie pozwalają na razie stwierdzić, 
czy dostawiono go do pierwotnego korpusu jednonawowego (fazy II–IV) czy 
już do dwunawowego (faza V). Na podstawie analogii wynika, że mogło to już 
nastąpić nawet w ostatniej ćwierci XIII wieku (Grzybkowski 1979) 

5.3.2. Południowa nawa boczna

Wprowadzenie południowej nawy bocznej, o  około 90 cm krótszej od nawy 
głównej, może sugerować jej niższą wysokość od nawy głównej (np. brak możliwo-
ści ukształtowania jednorodnej kompozycji szczytu zachodniego). Z kolei grubość 
południowej ściany nawy bocznej (około 130 cm) mogłaby świadczyć o jej znacznej 
wysokości (równej nawie głównej) i halowym układzie przestrzennym wnętrza, 
analogicznym jak np. w kościele dominikańskim w Elblągu (?). Brak przypór w obu 
odkrytych narożnikach nawy może sugerować jej proste przekrycie. W reliktach 
przyziemnych partii elewacji, w elewacji wschodniej i zachodniej partia cokołowa  

42 Wymiary charakterystyczne dla krużganka: szer. ok. 250 cm; szer. wyznaczonego traktu w świetle 
ław – ok. 235 cm; rozstaw zintegrowanych z  ławą fundamentową fundamentów przypór –  
ok. 300 cm w osiach.
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była kamienna, w  elewacji południowej – ceglana (zachowana rzędna cokołu – 
10,10 m n.p.m.). Od wewnątrz lico murów było ceglane. W nawie zachowały się 
fragmenty posadzki ceglanej na rzędnej 9,80–9,85 m n.p.m., analogicznej jak w za-
chowanych fragmentach posadzki brukowej w nawie głównej. 

Jak wynika z  zachowanych fragmentów, prostokątne filary międzynawowe  
(wymiary: 137 × 162 cm – filar nr 2 – i około 140 × 100 cm – wschodni filar 
przyścienny nr 1) wykonane były z cegły na kamiennych stopach fundamento-
wych. Z pierwotnie pięciu filarów ostały się stopy fundamentowe i odcinki partii 
ceglanych jedynie trzech. Przy ścianie wschodniej nawy – na jej osi, a także po 
zachodniej stronie stopy filara nr 2 – zachowały się współczesne ze ścianą i stopą 
fundamenty, najprawdopodobniej usytuowanych tutaj ołtarzy43.

Rozbudowa kościoła spowodowała, podobnie jak to miało miejsce przy budo-
wie pierwotnego korpusu nawowego, ingerencję w istniejący tam w okresie pierw-
szego kościoła pw. św. Idziego wczesnośredniowieczny cmentarz przykościelny. 
Być może był on użytkowany później także przez mnichów44. Z tego powodu po-
między ścianą wschodnią nowo powstałej nawy południowej a dostawioną wów-
czas do ściany południowej chóru przyporą zachodnią nr 4 wbudowane zostało 
płytkie ossuarium. Zostało ono całkowicie wypełnione rozdrobnionymi kośćmi 
z wyeksplorowanych, zapewne w  trakcie budowy nawy bocznej, pochówków45. 
Konieczne są tam dalsze badania archeologiczne, istotne także z punktu widze-
nia badań architektonicznych. Pozwolą one rozpoznać ważny węzeł badawczy, 
tj. miejsce dobudowy ściany wschodniej nawy bocznej południowej do przypory 
pierwotnego korpusu nawowego przy narożniku południowo-wschodnim, a tak-
że sposób powiązania chóru z pierwotnym korpusem nawowym. 

5.3.3. Wstępne datowanie

Podobnie jak w przypadku poprzednich faz na tym etapie badań brakuje wy-
starczających danych do precyzyjnego datowania tej przebudowy. Wiele źródeł 
wskazuje, że mogła ona nastąpić po zniszczeniach klasztoru w roku 1308, pod-
czas napaści Brandenburczyków na Kamień Pomorski46. Mimo że brak w nich 

43 Zob. kościół dominikanów w Toruniu.
44 Późniejsze inwestycje budowlane na tym terenie (kamienice przy ul. Mickiewicza 34–36) 

zatarły ślady cmentarza; o tym, że jednak tam był, świadczy zarówno wybudowane ossuarium, 
jak i ślady pochówków w sondażu wykonanym w piwnicy kamienicy przy ul. Mickiewicza 36.

45 Ossuarium to nie było objęte omawianymi tu badaniami rozpoznawczymi.
46 „Najazd Brandenburczyków w 1308 r. spowodował spore zniszczenia majątku zakonnego, jakkolwiek 

dokument z 6 lipca, opisujący skutki napadu, o tym nie wspomina. W 1311 r. książę Warcisław IV 
przeniósł dominikanów na teren miasta. Odpowiadało to życzeniom rady miejskiej, gdyż klasztor 
mógł być bazą dla nieprzyjaciela oblegającego miasto, co zauważało się już w czasie ostatnich napaści. 
W  mieście klasztor przylegał bezpośrednio do muru. Prawdopodobnie mnisi zostali zobowiązani 
do wybudowania i utrzymania tej części muru, która przylegała do ich parceli. Według L. Kückena, 
dominikanie zajmowali miejsce na południowy wschód od kościoła Mariackiego. Już w 1313 r. zawarli 
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wzmianki o zniszczeniach klasztoru czy kościoła, to jednak pośrednie informa-
cje z 1311 roku o przenosinach mnichów w obręb miejskich obwarowań mogą 
świadczyć o poważnych zniszczeniach zespołu klasztornego uniemożliwiających 
tam normalne ich funkcjonowanie. 

Z  części przekazów źródłowych dotyczących tego okresu można wywnio-
skować, że zniszczenia dotyczyły głównie zabudowy klasztornej, a kościół funk-
cjonował normalnie. Zdaniem Hermanna Hoogewega w 1313 roku pochowano 
w kościele klasztornym rycerza Nevelinga, który ufundował tam 8 lipca 1305 roku  
bliżej nieokreślony ołtarz (Hoogeweg 1924, 210). Także w  1313 roku rycerz 
Henryk von Wachholz i  jego żona Elżbieta wyrazili zgodę na przejęcie przez 
mnichów ich domu w ogrodzie klasztornym. Przejęcie domu miało nastąpić na 
wypadek śmierci właścicieli, dlatego małżeństwo zastrzegło sobie, aby pochowa-
no ich w klasztorze (Wejman 1997, 204). Z przekazów źródłowych wiemy także, 
że w 1. połowie XV wieku w kościele były przynajmniej trzy ołtarze: św. Domi-
nika (ufundowany w 1431 roku), św. Wawrzyńca (1431) i św. Marii (1406). Chęć 
wprowadzenia większej liczby ołtarzy wiązała się zapewne z powiększeniem ko-
ścioła. Oprócz nawy bocznej powstała możliwość ich lokalizacji także przy fila-
rach międzynawowych. Potwierdziły to także wyniki przeprowadzonych badań 
(odkryto, wcześniej opisane, fundamenty trzech ołtarzy). Fundowano też wypo-
sażenie kościoła i sprzęt liturgiczny. Wikariusz parafii w Gryficach (Greifenberg) 
Dietrich Niclaz zakupił w  1386 roku wieczną lampkę (Hoogeweg 1924, 21). 
Kolejną w 1404 roku ofiarował giermek Wolf von Gumtow (Wejman 1997, 202).

Z informacji podanej przez H. Hoogewega (1924, 210) wynika, że klasztor 
miał swój kościół i „Konventshaus”, który to w 1403 roku został na nowo wybu-
dowany. Także inne zapiski wskazują na możliwość prowadzenia w obrębie klasz-
toru znaczących prac budowlanych. Dotyczy to zwłaszcza informacji o jednora-
zowych ofiarach na rzecz klasztoru – przekazywaniu sporych datków pieniężnych 
oraz materiałów budowlanych. H. Hoogeweg wspomina sumę 50 grzywien,  
jaką przekazało dominikanom w roku 1403 małżeństwo Jana i Jutty Schlieffe-
nów z  Kołobrzegu (Hoogeweg 1924, 210) oraz o  przekazanych w  1427 roku 
przez Scire i  Slawake Muckervitzów 52 wozów drewna z  lasu przy Moraczu 

układ z rycerzem Henrykiem Wacholtzem i jego żoną Elżbietą o przejęciu w wypadku ich śmierci 
budynku wzniesionego przez Henryka na terenie ogrodu klasztornego. Małżonkowie zastrzegli sobie 
pogrzeb w kościele klasztornym. Nie wiemy, kiedy dominikanie objęli ten grunt w posiadanie. Stało 
się to między 1313 a 1335 rokiem. Mnisi niezbyt dobrze czuli się w mieście, stąd też gdy wytwo-
rzyła się odpowiednia sytuacja, osiedli z powrotem na dawnym miejscu. Kwestia pobytu zakonników 
w mieście została w historiografii Kamienia szybko zarzucona, głównie pod wpływem autorytatywnych 
twierdzeń H. Hoogewega i H. Bollnowa. Natomiast L. Kücken nadał tej sprawie odpowiednią rangę. 
Istnieją dowody na to, że część konwentu pozostała w mieście po odzyskaniu dawnych gruntów przed 
katedrą, utrzymując tym samym stan posiadania w Kamieniu. Dominikanie mieszkający w mieście 
mieli swojego przeora, lecz jedność konwentu podkreślano w  wielu dokumentach. Na zewnątrz 
zakon reprezentował przeor klasztoru położonego przed miastem” (Wejman 1997, 203–205).
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z  przeznaczeniem na budowę części kuchenno-jadalnej klasztoru (Hoogeweg 
1924, 215–216).

W źródłach pisanych zachowały się ponadto informacje o pochówkach w ob-
rębie kościoła klasztornego. Oprócz wcześniej wspomnianych: rycerza Neve-
linga oraz rycerza Heinricha von Wacholtza z żoną Elżbietą (Wejman 1997, 202) 
w 1431 roku miejsce pochówku wybrali tam sobie Kollerowie, przy czym klasz-
tor zobowiązał się, że zabierze zwłoki własnym konnym powozem w wypadku, 
gdyby zmarły Koller albo jego rodzina byli tak biedni, iż nie będą mieli własnego 
zaprzęgu lub nie będą w  stanie go opłacić (Wejman 1997, 202). Różne są też 
interpretacje historyków na temat czasu powrotu mnichów do starego klasztoru 
po jego opuszczeniu w 1311 roku. Według H. Hoogewega (1924, 210) klasztor 
leżał bez wątpienia znowu poza miastem już w 1335 roku. W 1336 roku wzmian-
kowane w źródłach jest tam ogrzewanie „estuarium sub refectorio”. Na podsta-
wie analizy powyższych danych źródłowych jako najbardziej prawdopodobny 
okres rozbudowy kościoła należy wskazać 2. połowę XIV – początek XV wieku. 

Analizując układ rozplanowania kościoła kamieńskiego, można się odwołać 
do kościoła dominikańskiego w Elblągu, którego rozbudowa o południową nawę 
boczną datowana jest różnie – na okres od XIV do początku XVI wieku47. Karl Hau-
ke i Horst Stobbe na XIV wiek oprócz dobudowy nawy bocznej datują również 
wtórny podział tamtejszego chóru na cztery przęsła. Według autorów niniejszych 
badań analogiczna sytuacja miała miejsce w  przypadku kościoła kamieńskiego. 
W murowanych elementach z tej fazy budowlanej, np. w murze ossuarium i w we-
wnętrznym licu ścian nawy południowej bocznej, zaobserwowano czytelne jeszcze 
wiązanie wendyjskie. W innych fragmentach murów tej fazy, np. w licu wschodnim 
przypory nr 4 i w zachowanym fragmencie lica południowej ściany nawy bocznej 
(sondaż wschodni), stwierdzono natomiast zastosowanie wiązania zbliżonego do 
blokowego. To właściwie nowożytne wiązanie, spotykane jednak już w późnym 
średniowieczu, sugerowałoby z kolei stosunkowo późne datowanie tej fazy (?). 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż na obecnym etapie badań nie ma możli-
wości precyzyjnego datowania tej fazy. Przyjęto wstępnie, że generalna rozbudowa 
i przebudowa pierwszego kościoła dominikanów (ukształtowanego w fazach II–IV)  
nastąpiła pomiędzy początkiem XIV wieku (po roku 1308) a 1. ćwiercią XVI stule-
cia. Faza ta zamknęła historię architektoniczno-budowlaną kościoła.

47 Lata 1504–1514 (F. von Quast), 1504 rok (B. Schmid), 2. połowa XIV wieku (Krupe), XIV wiek 
(K. Hauke i H. Stobbe) (za: Mroczko, Arszyński, Włodarek 1995).
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5.4. Faza VI – po około 1539 roku (kasacja klasztoru) do 1606 roku 
(budowa przytułku św. Jana na fundamentach chóru kościoła) 

Zdaniem G. Wejmana (1997, 205–206):
 
kasacja klasztoru nastąpiła w końcu lat trzydziestych XVI w. Na sejmiku w Trzebiatowie 
13 grudnia 1534 r. luteranizm zyskał oficjalne prawo istnienia na Pomorzu Zachodnim. 
Po tym wydarzeniu zakonnicy zaczęli powoli opuszczać klasztor. O  ostatnim mnichu 
słyszymy w 1539 r., kiedy prosi księcia, by go do śmierci zostawił w klasztorze i wziął 
w swoją opiekę. Budynki klasztorne przeszły wtedy na własność kapituły katedralnej. Nie-
mniej jednak książęta i rada miejska korzystała z zasobów klasztornych. Jeszcze w 1524 r.,  
18 listopada, książęta Jerzy I i Barnim IX zobowiązali przeora Jerzego Heidenricka, pod-
przeora Piotra Netzela i konwent, by wydali klejnoty klasztorne kapitanowi Wolina Jaku-
bowi Flemmingowi i radzie miejskiej Kamienia. Dnia 30 sierpnia ten sam przeor przekazał 
cały zasób dokumentów do książęcej kancelarii w Szczecinie. W 1540 r. kapituła jako już 
ówczesny właściciel została zobowiązana dostarczyć księciu piszczałki organowe, wyroby 
żelazne i szklane okna. Rok później, zobligowana przez księcia, nie mogła przeszkadzać 
burmistrzowi i radzie miejskiej w wywożeniu drzewa z kościoła klasztornego. Tak to zabu-
dowania klasztorne popadały w coraz to większą ruinę, tym bardziej, że do 1606 roku nie 
przedsięwzięto tu żadnych większych inwestycji budowlanych. Na podstawie informacji 
o pożarze w 1582 r. okres szczególnie szybkiej dewastacji tego terenu można przesunąć na 
dwa ostatnie dziesięciolecia XVI wieku.

Wyniki ostatnich badań potwierdzają powyższe spostrzeżenia. W  obrębie 
chóru kościoła, po jego południowej stronie, odsłonięto szeroką na 60 cm ka-
mienno-ceglaną ławę fundamentową rozebranego w latach 60. XX wieku ryglo-
wego budynku przytułku św. Jana (St. Johanes Armenhaus). Po jej stronie północ-
nej odsłonięto kolejną – wcześniejszą – kamienno-ceglaną ławę fundamentową. 
Przebiegała ona na trochę niższym poziomie niż pierwsza i w stosunku do niej 
pod niewielkim kątem (ryc. 4 i 5). Jej szerokość wynosiła około 60–65 cm. W ko-
ronie zachowała się częściowo jedna warstwa ceglanego muru o grubości 42 cm. 
Pozostałe fundamenty nie przetrwały, rozebrano je zapewne wraz z budynkiem. 
Taki układ fundamentów potwierdzałby informacje źródłowe o dwóch fazach 
budowy przytułku św. Jana48, który wzniesiono w 1606 roku na miejscu częścio-
wo rozebranego już wówczas dawnego kościoła klasztornego pw. św. Idziego. 
Następnie w 1684 roku dokonano jego generalnej przebudowy. Nowy budynek, 
wyżej posadowiony, powstał na nieco zmienionym planie. Wielkość i  wygląd 
przytułku po przebudowie są znane. Zachowały się bowiem jego zdjęcia i pod-
kład geodezyjny z lat 50. i 60. XX wieku, jeszcze sprzed rozbiórki. Był to parte-
rowy budynek o konstrukcji ryglowej z wysokim dachem, który po 1945 roku 

48 Materiały udostępnione przez ZWKZ (maszynopis), opracowane przez Gerharda Biastocha, 
zawierające wyciąg dokumentów źródłowych, w  tym tekst L. Kückena (1880) dotyczący 
reliktów architektonicznych odsłoniętych na obszarze kwartału w 1873 r.
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miał przydzielony adres – ul. Mickiewicza 37. W  2012 roku w  historycznym 
kwartale zabudowy, gdzie wcześniej usytuowany był kościół św. Idziego, a na-
stępnie klasztor dominikanów49, odkryto miejski cmentarz ewangelicki, funkcjo-
nujący aż do końca lat 30. XVII wieku. Brak ewangelickich pochówków w ob-
rębie dawnej zabudowy klasztornej (także w obrębie kościoła) może świadczyć 
o tym, że część tej zabudowy była jeszcze wykorzystywana po kasacji klasztoru. 
Najprawdopodobniej wielki pożar zabudowy poklasztornej w 1582 roku dopro-
wadził w końcu do jej całkowitej rozbiórki. W przypadku kościoła klasztornego 
nastąpiło to najpóźniej do 1606 roku. Wybudowany wówczas przytułek św. Jana 
został częściowo usytuowany w obrębie chóru i nieistniejącego już kościoła na 
fundamentach jego ściany południowej.

 
6. Wyniki ostatnich badań archeologicznych

Do badań wykopaliskowych w roku 2013 wyznaczono obszar o łącznej po-
wierzchni około 10 arów50, przy czym główną uwagę skupiono na odsłonięciu 
możliwie pełnego zarysu domniemanego kościoła oraz określeniu struktury 
i sposobu posadowienia poszczególnych fragmentów murów, a także chronolo-
gii powstania oraz stanu zachowania omawianej budowli. Badania wykopalisko-
we rozpoczęto od pełnego odsłonięcia fragmentu średniowiecznego fundamen-
tu odkrytego w 2012 roku, wstępnie zinterpretowanego jako ściana południowa 
domniemanego kościoła klasztornego pw. św. Idziego (Kustosz 2013). W trakcie 
badań udało się odsłonić pozostałe części fundamentów potwierdzające to przy-
puszczenie. Kościół został ostatecznie odkryty i precyzyjnie zlokalizowany, udało 
się także odtworzyć jego ostatni plan. 

Relikty odkryte w 2012 roku okazały się fundamentem południowej ściany 
chóru z  trzema przyporami. W  jego części wschodniej natrafiono na częścio-
wo zniszczoną narożną lizeno-przyporę zamykającą z  tej strony południowo-
-wschodni narożnik chóru. Po stronie zachodniej odkryto natomiast fundament 
kolejnej – czwartej – przypory i ławę wschodniej ściany południowej nawy bocz-
nej. W  narożniku nawy bocznej i  chóru kościoła pomiędzy ścianą wschodnią 
nawy a czwartą przyporą odkryto prostokątne, płytkie ossuarium. 

Od strony zachodniej prezbiterium natrafiono na ościeża otworu tęczowe-
go (zarówno po południowej, jak i po północnej stronie kościoła), oddzielają-
cego chór od nawy głównej, zwieńczonego zapewne łukiem tęczowym. Ściany 
północna i wschodnia prezbiterium zachowały się jedynie w formie czytelnych 
jeszcze negatywów ich kamiennych ław fundamentowych, które wyeksploro-
wano w końcu XIX wieku. Mur ściany południowej prezbiterium na poziomie 

49 Kwartał ograniczony ulicami: Stefana Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Stefana Okrzei, Obrońców 
Warszawy oraz Adama Mickiewicza.

50 Wykop oznaczono numerem VI, nawiązując do numeracji ciągłej z poprzednich badań.
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lica ceglanego cokołu (zachowanego na wysokość 1–3 warstw cegieł, a w obrębie 
ossuarium na pełnej wysokości) miał szerokość 1,26 m. Najprawdopodobniej 
analogiczną szerokość miał mur nieistniejącej już ściany wschodniej. Ściana pół-
nocna miała natomiast około 1,50 m szerokości (taką, jak zachowany fragment 
muru tej ściany w północno-zachodnim narożniku). 

Na osi prezbiterium, tuż przy ścianie wschodniej, odkryto ceglany fundament 
pod ołtarz główny (o kształcie zbliżonym do trapezu i długości ścian około 330, 380 
i 345 cm), natomiast w południowej części, w miejscu, gdzie znajdował się łuk tę-
czowy, odkryto pozostałości konstrukcji ceglanej, być może związanej z lektorium. 
W kolejnym etapie badań odsłonięto pozostałości nawy głównej, południowej nawy 
bocznej oraz relikty krużganka po północnej stronie nawy głównej51.

Ściany prezbiterium naruszały nawarstwienia średniowieczne, sięgając do 
piaszczystego, miejscami gliniastego calca, natomiast ściany nawy głównej, bocz-
nej oraz krużganka posadowiono w miejscu wczesnośredniowiecznego cmenta-
rza, który prawdopodobnie znajdował się wokół najwcześniejszego kościoła św. 
Idziego, według autorów badań przypuszczalnie drewnianego. Wydaje się więc 
prawdopodobne, że murowane prezbiterium zostało zbudowane w  miejscu 
pierwszego kościoła, związanego z wczesnośredniowieczną osadą targową. Nawa 
główna i boczna oraz krużganek to efekty budowy i rozbudowy kościoła klasztor-
nego i klasztoru powstałego w obrębie cmentarza otaczającego pierwotny kościół. 
Ich potężne kamienne fundamenty spowodowały zniszczenie części wczesnośre-
dniowiecznych pochówków (ryc. 3)52. Tym faktem można tłumaczyć powstanie 
ossuarium przy południowej ścianie prezbiterium – wydaje się prawdopodobne, 
że zakonnicy zebrali w jednym miejscu kości ze zniszczonych grobów. Pochów-
ki wczesnośredniowieczne rejestrowano w wykopach sondażowych wykonanych 
wzdłuż murów jako zarysy komór grobowych wkopanych w piaszczysty calec. 

Oprócz pochówków wczesnośredniowiecznych na badanym terenie odkryto 
także trzy obiekty osadowe oraz źródła ruchome – 424 fragmenty ceramiki naczy-
niowej, cztery monety, trzy fragmenty fajek glinianych, osełkę kamienną, 19 ułam-
ków szklanych witraży, kości zwierzęce oraz rybie łuski i ości. Wyróżniono pięć 
horyzontów osadniczych. Najstarszy z nich należy łączyć z osadnictwem kultury 
łużyckiej. Na poziomie calca zarejestrowano pięć ułamków brzuśców naczyń gli-
nianych, które z uwagi na cechy technologiczne można datować ogólnie na schyłek 
epoki brązu i początek epoki żelaza (VIII–IX wiek p.n.e.). Na tym samym poziomie 
odkryto także siedem fragmentów ceramiki związanej z okresem przedrzymskim 
lub wpływów rzymskich, które można datować na przełom er. Najwyraźniej za-
rysował się horyzont wczesnośredniowieczny reprezentowany przez trzy obiekty  

51 Charakterystyka i analiza odkryć w części poświęconej wynikom badań architektonicznych.
52 Na planie zbiorczym punktowo zostały zaznaczone miejsca, w których natrafiono na komory 

grobowe lub ślady pochówków odkryte w odsłoniętych profilach.
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nieruchome (jamy gospodarcze lub odpadowe), 380 ułamków ceramiki naczynio-
wej oraz nieliczne i mocno zniszczone kości zwierzęce, a także rybie ości i łuski. 
Obiekt nr 1/2013 – w profilu kształtu workowatego, o głęb. do 0,61 m i  szer. 0,96 m 
w partii stropowej, wypełniony był ciemnoszarą próchnicą, w której znaleziono 16 fragm. 
ceramiki (jedno dno) oraz kości zwierzęce, w tym rybie łuski i ości.
Obiekt nr 2/2013 – odkryty częściowo, w rzucie owalny, o zachowanej szer. ok. 1,20 m, 
w przekroju workowaty, o głęb. ok. 0,88 m. Wypełnisko tworzyła brunatna, szara i ciem-
noszara próchnica, w której odkryto 20 fragm. ceramiki, w tym dwóch wylewów i trzech 
den, oraz kości zwierzęce. 
Obiekt nr 3/2013 – w profilu kształtu workowatego, o głęb. do 0,70 m i  szer. 1,02 m 
w stropie. Wypełnisko stanowiła brunatna i ciemnoszara próchnica zawierająca 11 fragm. 
ceramiki, w tym dwa fragm. wylewów, oraz kości zwierzęce.

Z osadnictwem wczesnośredniowiecznym należy także wiązać warstwy kulturo-
we odsłonięte w wykopie sondażowym nr 1 (1,8 × 1,0 m), założonym w południo-
wo-zachodniej części prezbiterium między murem południowym i fundamentem 
pod ołtarz główny. W jego profilu zarejestrowano prosty układ nawarstwień: pod 
nowożytną warstwą zasypiskową o miąższości około 0,4 m znajdowała się nienaru-
szona warstwa kulturowa związana z wczesnośredniowieczną osadą targową. 

Ceramika wczesnośredniowieczna odkryta w trakcie badań pochodziła z trzech 
obiektów osadowych, z warstwy kulturowej badanej w ramach sondażu nr 1 oraz 
ze złoża wtórnego, np. przemieszanych warstw zasypiskowych. Łącznie zareje-
strowano 380 ułamków ceramiki, w tym 41 krawędzi i 15 den. Wyróżniono tutaj 
naczynia typu Vipperow, Teterow, Weisdin, pokrywki oraz misy (Schuldt 1956).

Naczynia typu Vipperow (rodzina typów G; Łosiński, Rogosz 1983, 212–213) to 
najczęściej występujące formy ceramiki wczesnosłowiańskiej. Są to zróżnicowane 
pod względem formy naczynia o esowatym profilu, zdobione silnie zestandaryzowa-
nymi wątkami, zazwyczaj ograniczającymi się do kombinacji rytych linii dookolnych 
i falistych (Rębkowski 2007, 205). W materiale odkrytym w Kamieniu Pomorskim 
wyróżniono osiem form tego typu. Były to naczynia wykonane na szybkoobroto-
wym kole garncarskim, a dzięki mocnemu wypaleniu gliny w większości przypad-
ków miały powierzchnię koloru czerwonobrązowego (ryc. 25:6; 26:10 i 27:3,7).

Naczynia typu Teterow (rodzina typów J) to garnki pod względem zdobnic-
twa i formy analogiczne do naczyń typu Vipperow, różniące się od nich wyod-
rębnioną szyjką, najliczniej reprezentowane. Wyodrębniono tutaj 16 fragmen-
tów naczyń tego typu (m.in. ryc. 24:11; 25:5; 26:3,5; 28:1 i 29:1,2,5). 

Naczynia typu Weisdin (rodzina typów H) to charakterystyczne duże garn-
ki zasobowe, zdobione zazwyczaj listwą plastyczną, często zdobioną nacięciami. 
W omawianym materiale zarejestrowano trzy formy tego typu (ryc. 24:2,7 i 27:4).

Kolejną formą zarejestrowaną w omawianym materiale są naczynia misowate 
typu Garz (rodzina typów R), zarejestrowane tylko w dwóch niewielkich frag-
mentach (ryc. 28:10 i 29:3).
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Ostatnią formą, którą się udało wyodrębnić i częściowo zrekonstruować, są 
pokrywki (rodzina typów N; Łosiński, Rogosz 1983, 224). W omawianym ma-
teriale wyróżniono dwa egzemplarze – jedną można zaliczyć do form stożkowa-
tych (ryc. 27:5), drugą do form o przekroju poprzecznym półowalnym (ryc. 24:4)  
– zdobionych koncentrycznie rozmieszczonymi poziomymi bruzdami. 

Podsumowując, można stwierdzić, że wyżej wymienione formy to naczy-
nia silnie zestandaryzowane, całkowicie obtaczane na szybkoobrotowym kole, 
w  technice taśmowo ślizgowej. Duży udział ma tutaj ceramika cienkościenna 
wraz ze średniościenną. Ornament, zarejestrowany na 61 ułamkach naczyń, 
sprowadza się głównie do dookolnych żłobków i linii falistych. Tego typu cera-
mikę możemy zasadniczo datować na koniec XI i cały XII wiek (Schuldt 1956; 
Łosiński, Rogosz 1983, 212–215; Rębkowski 2007, 205–213)53.

Cmentarz zajmował znaczną część badanego obszaru. Zarysy komór grobo-
wych rejestrowano na głębokości około 1,0 m. Fragmenty szkieletów spoczywa-
ły też w warstwach zasypiskowych i pod murami. Jedynie w obrębie prezbite-
rium nie natrafiono ani na zarysy pochówków, ani nawet na luźne kości (należy 
tutaj nadmienić, że wnętrza prezbiterium całościowo nie badano). Nie można 
też wykluczyć, że część pochówków znajdujących się w nawie głównej to gro-
by zakonników pochowanych wewnątrz kościoła. Cmentarz zajmujący niemal 
cały kwartał pomiędzy ulicami Żeromskiego, Mickiewicza, Żwirki i Wigury oraz 
Okrzei użytkowany był od wczesnego średniowiecza do czasów poreformacyj-
nych (Kaniewska, Sobucki 2013; Kamiński, Kurka 2006; Balcerzak 2004).

Kolejną fazę użytkowania omawianego terenu reprezentują materiały ce-
ramiczne – 30 fragmentów naczyń siwych, datowanych na XIV–XV wiek. 
Wszystkie znaleziono w  warstwach zasypiskowych nawy głównej, bocznej 
i  krużganka. Wśród zrekonstruowanych częściowo naczyń wyróżniono garnki  
(ryc. 30:2,11,13), dzbany (ryc. 30:7,12) i misę (ryc. 30:8). Z fazą późnośrednio-
wieczną możemy także łączyć dwie monety54: denar bity w mennicy miejskiej 
w Gryfinie, datowany na rok 1440 i wcześniej (ryc. 31:1) oraz denar z mennicy 
w Kołobrzegu, datowany na początek XV wieku (ryc. 31:2). 

Najmłodsze znaleziska pochodzą z okresu nowożytnego (XVI–XVIII wiek). 
W warstwie zasypiskowej prezbiterium odkryto duży fragment naczynia o ba-
niastym brzuścu przechodzącym w kuliste dno, z trzema nóżkami, tzw. grapena. 
Krawędź i górna partia brzuśca ozdobione są dookolnymi listwami plastycznymi 
wyciskanymi palcami. Naczynie to zostało wykonane z  gliny o  barwie cegla-
stej i zostało polane od wewnątrz ciemnobrązową polewą (ryc. 31:1). Trójnóżki 

53 Materiał ceramiczny konsultował dr hab. Michał Kara prof. PAN, któremu w  tym miejscu 
dziękujemy za pomoc.

54 Analizę wszystkich, odkrytych podczas badań kościoła św. Idziego, monet przeprowadził 
Arkadiusz Tabaka z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
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tego typu są licznym i stałym elementem nowożytnych zespołów ceramicznych. 
Służyły m.in. do obróbki termicznej pokarmów, a  także były wykorzystywane 
w pracowniach alchemicznych i stolarskich (Sułkowska-Tuszyńska 1994, 136).

Z tej samej fazy pochodzą dwie monety – szeląg podwójny Ulryka (księcia 
na Szczecinku i  Darłowie, a  od 1618 roku biskupa kamieńskiego) z  mennicy  
w Darłowie, wybity w roku 1622 (ryc. 31:4) oraz czterofenigówka Fryderyka I  
wybita w roku 1706 (ryc. 31:3). Z okresem nowożytnym możemy łączyć tak-
że trzy fragmenty fajek wykonanych z  białej glinki kaolinowej, popularnych 
w XVIII–XIX wieku w całej Europie (Witkowska 2004, 105). 

7. Podsumowanie
Wraz z podjęciem prac nad rewitalizacją zespołu kamienic z XIX wieku i od-

tworzeniem historycznej zabudowy Kamienia Pomorskiego w 2012 roku roz-
począł się nowy etap w historii kwartału ulic Żwirki i Wigury – Żeromskiego 
– Obrońców Warszawy – Okrzei. Ratownicze badania archeologiczne wykonane 
w związku z robotami ziemnymi prowadzonymi przy inwestycji odsłoniły nie-
znaną do tej pory najstarszą – wczesnośredniowieczną – historię kwartału i jego 
zabudowy. Poza dużym cmentarzem oraz reliktami nowożytnej i XIX-wiecznej 
zabudowy mieszkalnej odsłonięto pozostałości fundamentów dotychczas całko-
wicie nieznanego średniowiecznego kościoła klasztornego kamieńskich domini-
kanów oraz zabudowy klasztornej zlokalizowanej i powiązanej z kościołem po 
jego stronie północnej. Hipotetyczna dotychczas lokalizacja zespołu klasztornego  
została w końcu jednoznacznie potwierdzona, a kościół klasztorny pw. św. Idzie-
go został precyzyjnie umiejscowiony.

Odkrycie spowodowało istotną weryfikację dotychczasowych hipotez do-
tyczących rozplanowania oraz układu funkcjonalo-przestrzennego kościoła 
i klasztoru. Wszystkie dotychczasowe okazały się błędne55. Zakres i stan zacho-
wania odsłoniętych reliktów pozwoliły na niemal pełne odtworzenie ostatniego 
planu kościoła sprzed jego rozbiórki w 2. połowie XVI lub na przełomie XVI 
i XVII wieku. Dzięki temu możliwe okazało się określenie jego skali (długość 
i szerokość), a także, przynajmniej częściowo, układu funkcjonalno-przestrzen-
nego. Zarejestrowane pozostałości architektoniczne świątyni i ich stan zachowa-
nia spowodowały, że już na tym etapie badań autorzy podjęli próbę ich wstępnej 
interpretacji oraz rozwarstwienia chronologicznego. Wyodrębniono wstępnie 
kilka faz architektoniczno-budowlanych ukazujących historię przestrzennych 
przekształceń kościoła od czasów jego powstania. Podjęto także próbę ich dato-
wania (Kustosz 2014, 39–61). Trudno przecenić wartość kulturową i znaczenie 
odkrycia kamieńskiego kościoła i klasztoru. Jest ono ważne również z punktu 

55 Np. L. Kücken (1880), a za nim G. Wejman (1997), S. Pawlak (2002), T. Balcerzak (2004) oraz
R. Kamiński, G. Kurka (2006).
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widzenia historii architektury dominikańskiej w Polsce, gdyż wypełnia brakujące 
ogniwo wśród najstarszych polskich kościołów dominikańskich (Kraków, Wro-
cław, Kamień Pomorski, Płock, Gdańsk, Sandomierz, Chełmo, Sieradz). O ko-
ściele kamieńskim brak było dotychczas jakichkolwiek danych. Jest to również 
istotny moment w historii miasta. Daje bowiem szansę ponownego zaistnienia 
klasztoru dominikanów w  krajobrazie kulturowym Kamienia Pomorskiego56. 
W świetle ostatnich badań mija już najprawdopodobniej około 840 lat od czasu 
budowy pierwszego kościoła pw. św. Idziego w Kamieniu, a około 785 od cza-
su fundacji klasztoru kamieńskich dominikanów (około 1228 roku). Klasztor 
dominikanów prowincji polskiej funkcjonował w mieście przez około 310 lat.  
Współtworzył historię Kamienia, służąc jednocześnie jego mieszkańcom. Ze 
względu na lokalizację i  skalę był też niewątpliwie ważnym elementem archi-
tektonicznym w układzie przestrzennym miasta. Wraz z katedrą i osiedlem kate-
dralnym podnosił jego rangę i znaczenie. 

Koleje losu nie były jednak dla klasztoru łaskawe. Po kasacji w  końcu lat  
30. XVI wieku (około 1539 roku) był stopniowo rozbierany, grabiony, popadał 
w  ruinę, aż w  końcu duży pożar w  1582 roku doprowadził zapewne do jego 
całkowitej rozbiórki (przed 1606 rokiem). Do końca lat 30. XVII wieku na zaj-
mowanym przez niego kwartale funkcjonował cmentarz miejski. Jeszcze przed 
likwidacją cmentarza powstał tu także, częściowo na fundamentach kościoła, 
przytułek św. Jana. Następnie kwartał, podzielony na parcele, został zabudowany 
budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Początkowo zapewne była to zabu-
dowa ryglowa o charakterze wiejskim, która na przełomie XVIII i XIX wieku 
zaczęła się przekształcać w skromną zabudowę miejską z piętrowymi kamienicz-
kami w  układzie pierzejowym. Ulegając częściowemu wyburzeniu, zarówno 
w efekcie działań wojennych, jak i w wyniku powojennych rozbiórek, zabudowa 
ta przetrwała do 2012 roku.

Z historii klasztoru i kwartału, na którym był usytuowany, dowiadujemy się, 
że kościół klasztorny pw. św. Idziego nie istnieje już od ponad 400 lat. A na ponad 
300 lat zniknął zupełnie z krajobrazu kulturowego miasta i  świadomości jego 
mieszkańców. Dopiero L. Kücken (1880), kronikarz miejski i  historyk, dzięki 
przypadkowemu odkryciu w 1873 roku przywrócił częściowo pamięć o kamień-
skich dominikanach oraz ich klasztorze. 

Całkowity brak źródeł pisanych dotyczących czasu budowy, remontów czy 
przebudów, a także precyzyjnej lokalizacji, planu czy formy kościoła powoduje, 
że podstawowym źródłem informacji o obiekcie pozostają jego przetrwałe do 
chwili obecnej relikty architektoniczne i otaczające je nawarstwienia kulturowe. 

56 Badany kwartał nazwano Kwartałem Dominikańskim, a w nowej siedzibie muzeum – zloka-
lizowanej w dwóch kamieniczkach usytuowanych na reliktach zachodniej partii kościoła – 
planowana jest ekspozycja poświęcona kamieńskim dominikanom.
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Badania architektoniczno-archeologiczne dają zatem jedyną możliwość ich roz-
poznania. Bez dalszych poszerzonych badań problem rozwarstwienia chronolo-
gicznego i wynikającego stąd precyzyjniejszego datowania wyodrębnionych faz 
budowy kościoła (w tym najstarszych) pozostaje otwarty. 

Badania ostatnio wykonane – ze względu na ich charakter i towarzyszące uwa-
runkowania – pozwoliły jedynie na dość ogólne rozpoznanie ostatniego rozpla-
nowania i układu funkcjonalno-przestrzennego kościoła. W celu jednoznacznego 
rozwarstwienia chronologicznego wyodrębnionych faz budowlanych niezbędne 
byłoby dokładniejsze przebadanie najważniejszych węzłów w reliktach funda-
mentów kościoła. Szczególnie dotyczy to styku pierwotnego korpusu nawowego 
z chórem i południową nawą boczną (także od strony ossuarium) oraz powią-
zania kościoła z zabudową klasztorną od północy (wirydarz (?), krużganki (?),  
skrzydło wschodnie i  kapitularz (?), mur klasztorny od strony zachodniej czy 
skrzydło zachodnie (?), krużganek południowy czy północna nawa boczna (?)).

Szczególnie pożądane byłyby dalsze – kompleksowe – badania w  obrębie 
chóru. Pod jego fundamentami, posadowionymi na calcu, w przeciwieństwie do 
fundamentów pozostałych odsłoniętych partii późniejszego kościoła dominika-
nów (nawa główna i boczna) nie natrafiono na ślady grobów. Chór otoczony był 
pochówkami z  trzech cmentarzy (przeddominikańskiego, klasztornego i miej-
skiego protestanckiego) istniejących tutaj od czasu budowy pierwszego kościoła 
pw. św. Idziego. Nie stwierdzono jednak pochówków ani nawet luźnych kości 
w obrębie chóru. Z wykonanych sondaży wynika, że jest to jedyny teren w ob-
rębie zachodniej części kwartału nienaruszony wkopami grobowymi, z zacho-
wanymi warstwami wczesnośredniowiecznymi (osada targowa). Autorzy badań 
sugerują lokalizację w  tym miejscu pierwszego kamieńskiego kościoła pw. św. 
Idziego, powstałego najprawdopodobniej w latach 70. XII wieku, a przekazanego 
następnie dominikanom około 1228 roku (zob. opis fazy I). Konieczne wydaje 
się więc przebadanie tego obszaru w celu zweryfikowania tej domniemanej lo-
kalizacji oraz określenia czasu powstania kościoła. Istotne byłoby także precy-
zyjniejsze wydatowanie chóru dominikańskiego z zachowanym fundamentem 
głównego ołtarza oraz zlokalizowanie pozostałości po ewentualnych kryptach 
czy pochówkach wspominanych w opracowaniach historycznych.

Rozbudowa kościoła o nawę boczną spowodowała – podobnie jak to miało 
miejsce przy budowie pierwotnego korpusu nawowego – ingerencję w  istnie-
jący tam w okresie pierwszego kościoła pw. św. Idziego wczesnośredniowiecz-
ny cmentarz przykościelny, być może kontynuowany później przez mnichów57. 
Z tego powodu pomiędzy ścianą wschodnią nowo powstałej nawy południowej 
a dostawioną wówczas przyporą zachodnią nr 4 do ściany południowej chóru 

57 Późniejsze inwestycje budowlane na tym terenie (kamienice przy ul. Mickiewicza 34–36) 
zatarły ślady cmentarza; o tym, że jednak tam był, świadczy zarówno wybudowane ossuarium, 
jak i ślady pochówków w sondażu wykonanym w piwnicy kamienicy przy ul. Mickiewicza 36.
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wbudowane zostało płytkie ossuarium, do dzisiaj jeszcze wypełnione rozdrob-
nionymi kośćmi z wyeksplorowanych w trakcie budowy nawy bocznej pochów-
ków. Konieczne są tam badania archeologiczne, ważne również z punktu widze-
nia badań architektonicznych.

Osobnym problemem badawczym jest rozpoznanie rozplanowania i  układu 
funkcjonalno-przestrzennego zabudowy klasztoru oraz jego powiązania z kościołem. 

Zabudowa klasztorna dotychczas była niemal całkowicie pomijanym przed-
miotem badań58. W dalszym ciągu pozostaje praktycznie nierozpoznana, a rozwa-
żania o jej rozplanowaniu i układzie przestrzennym są jedynie na etapie hipotez. 
Klasztor bowiem to zintegrowany zespół zabudowy, którego kościół jest jedy-
nie częścią, dominującym elementem. Badania pozostałej zabudowy klasztoru, 
m.in. w obrębie claustrum (?), są zatem niezbędne; wskazane byłoby ich wyko-
nanie jeszcze przed zakończeniem planowanej tutaj dużej inwestycji. Jeśli bo-
wiem problem kościołów klasztornych, proweniencji ich architektury i układów  
przestrzennych był dotychczas przedmiotem licznych badań i publikacji, to bu-
dynki klasztorne pozostawały wyraźnie w cieniu (Kunkel 2009). Zachowały się 
jedynie bardzo nieliczne z nich i z reguły już znacząco przekształcone.

Wyniki przeprowadzonych ostatnio badań pozwalają już na ukierunkowanie 
przyszłych badań klasztoru, na sporządzenie w  miarę precyzyjnego programu 
badawczego (krużganki (?), skrzydło wschodnie z zakrystią i kapitularzem (?), 
wirydarz (?), ewentualne skrzydło zachodnie czy zachodni mur klasztorny (?)). 

Nieodwracalne zmiany wprowadzone po północnej stronie ul. Okrzei (zabu-
dowa jednorodzinna) przekreślają możliwość pełnego odtworzenia planu klasz-
toru. Jak można jednak sądzić po wynikach dotychczasowych badań w obrębie 
kwartału, relikty fundamentów murów najbardziej istotnej części klasztoru, po 
północnej stronie kościoła, pokazujące jego powiązanie ze świątynią, być może 
są jeszcze dostępne do obserwacji w północnej części kwartału i pod ul. Okrzei. 
Podobnie jak fundamenty kościoła czekają na odkrycie i wypełnienie kolejnej 
luki w historii architektury dominikańskiej oraz na ewentualną ekspozycję.

Ostatni problem badawczy wiąże się z cmentarzami. Na obszarze kwartału ob-
jętego dotychczasowymi badaniami odkryto pochówki z trzech cmentarzy: wcze-
snośredniowiecznego przeddominikańskiego wokół pierwszego kościoła pw. św. 
Idziego, klasztornego dominikańskiego z okresu funkcjonowania klasztoru oraz 
protestanckiego miejskiego funkcjonującego tutaj po kasacji klasztoru aż do końca 
lat 30. XVII wieku. Ważne byłoby ustalenie ich zasięgu oraz dokładniejsze da-
towanie w oparciu o uzyskane źródła archeologiczne. W przypadku cmentarza 
wczesnośredniowiecznego pozwoliłoby to być może na rozstrzygnięcie kwestii 
lokalizacji i czasu powstania pierwszego kościoła pw. św. Idziego, przyjmując hi-
potezę J. Petersohna – najstarszego kościoła w Kamieniu Pomorskim. 

58 Tylko: Filipowiak 1959; Balcerzak 2004; Kamiński, Kurka 2006.
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Ryc. 1. Kamień Pomorski – lokalizacja wykopu badawczego na tle zaznaczonego kwartału 
zabudowy między ulicami: Mickiewicza – Obrońców Warszawy – Okrzei – Żwirki i Wigury – 
Żeromskiego. Oprac. H.J. Kustosz 
Fig. 1. Kamień Pomorski. Location of the research trench against the background of marked 
quarter between the streets Mickiewicza – Obrońców Warszawy – Okrzei – Żwirki i Wigury – 
Żeromskiego. Prepared by H.J. Kustosz

Ryc. 2. Kamień Pomorski – plan miasta z około połowy XVII wieku. Zaznaczony kwartał z zacho-
wanymi reliktami klasztoru i kościoła dominikanów. Archiwum w Sztokholmie – Geografiskt 
namnregister till Krigsarkivets kartsamlingar
Fig. 2. Kamień Pomorski – plan of the town from about the mid-17th century. Marked quarter 
with survived remains of the monastery and the Dominican church. Archive in Stockholm, 
Geografiskt namnregister till Krigsarkivets kartsamlingar
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Ryc. 6. Kamień Pomorski. Relikty kościoła pw. św. Idziego. Widok ogólny od strony południowej 
na zachowane relikty wschodniej części kościoła (nawa boczna i chór). Fot. H.J. Kustosz
Fig. 6. Kamień Pomorski. Relics of the medieval Dominican monastery church of St Giles. 
General view from the south side of the survived relics of the eastern part of the church (aisle and 
chancel). Photo by H.J. Kustosz

Ryc. 7. Kamień Pomorski. Relikty kościoła pw. św. Idziego. Widok ogólny od strony północno-
-zachodniej na pozostałości północnej i wschodniej części kościoła. Fot. H.J. Kustosz
Fig. 7. Kamień Pomorski. Relics of the medieval Dominican monastery church of St Giles. 
General view from the north-west side of the remains of the northern and eastern parts of the 
church. Photo by H.J. Kustosz
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Ryc. 8. Kamień Pomorski. Relikty kościoła pw. św. Idziego. Widok ogólny od strony południowej na odkryty w 2012 roku w północnej części wykopu archeologicznego fundament ściany 
południowej chóru kościoła. Fot. H.J. Kustosz
Fig. 8. Kamień Pomorski. Relics of the medieval Dominican monastery church of St Giles. General view from the south side of the discovered in 2012, in the northern part of the archaeological 
trench, foundation of the south wall of the church’s chancel. Photo by H.J. Kustosz
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Ryc. 9. Kamień Pomorski. Relikty kościoła pw. św. Idziego. Górna partia fundamentu ściany 
południowej chóru kościoła z widocznym reliktem przypory nr 3. Widok od strony wschodniej. 
Fot. A. Sobucki
Fig. 9. Kamień Pomorski. Relics of the medieval Dominican monastery church of St Giles. 
Upper part of the foundation of the southern wall of the church’s chancel with visible relic of the 
buttresses No. 3. View from the east. Photo by A. Sobucki

Ryc. 10. Kamień Pomorski. Relikty kościoła pw. św. Idziego. Zachowana w obrębie ossuarium 
ceglana część cokołowa południowej ściany chóru kościoła. Widok od strony południowo-
-zachodniej. Fot. H.J. Kustosz
Fig. 10. Kamień Pomorski. Relics of the medieval Dominican monastery church of St Giles. 
Preserved within the ossuary brick base part of the southern wall of the church’s chancel. View 
from the south-west. Photo by H.J. Kustosz
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Ryc. 11. Kamień Pomorski. Relikty kościoła pw. św. Idziego. Dolna partia trzykrotnie schodko-
wanego od strony chóru południowego ościeża otworu tęczowego. Fot. H.J. Kustosz
Fig. 11. Kamień Pomorski. Relics of the medieval Dominican monastery church of St Giles. 
Lower part of three-step from the side of chancel southern reveal of rood passage. Photo by  
H.J. Kustosz

Ryc. 12. Kamień Pomorski. Relikty kościoła pw. św. Idziego. Wschodnia część chóru. Widoczny 
fundament ołtarza głównego i negatyw prosto zamkniętej ściany wschodniej. Widok od strony 
południowej. Fot. H.J. Kustosz
Fig. 12. Kamień Pomorski. Relics of the medieval Dominican monastery church of St Giles. 
Eastern part of the chancel. Visible foundation of the main altar and the negative of straight closed 
east wall. View from the south. Photo by H.J. Kustosz
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Ryc. 13. Kamień Pomorski. Relikty kościoła pw. św. Idziego. Ossuarium usytuowane po stronie 
południowej chóru. Fot. H.J. Kustosz
Fig. 13. Kamień Pomorski. Relics of the medieval Dominican monastery church of St Giles. 
Ossuary located in the south side of the chancel. Photo by H.J. Kustosz

Ryc. 14. Kamień Pomorski. Relikty kościoła pw. św. Idziego. Korpus nawowy. Pozostałości 
kamiennej ławy fundamentowej ściany zachodniej. Widok od strony południowo-wschodniej. 
Fot. H.J. Kustosz
Fig. 14. Kamień Pomorski. Relics of the medieval Dominican monastery church of St Giles. 
Church body. Remains of stone footing of the west wall. View from the south-east. Photo by 
H.J. Kustosz
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Ryc. 15. Kamień Pomorski. Relikty kościoła pw. św. Idziego. Nawa boczna południowa. 
Zachowana kamienna ława fundamentowa z  fragmentem części cokołowej ściany wschodniej. 
Widok od strony południowo-zachodniej. Fot. H.J. Kustosz
Fig. 15. Kamień Pomorski. Relics of the medieval Dominican monastery church of St Giles. 
South aisle. Preserved stone footing with a fragment of base part of the east wall. View from the 
south-west. Photo by H.J. Kustosz

Ryc. 16. Kamień Pomorski. Relikty kościoła pw. św. Idziego. Nawa boczna południowa. 
Zachowane relikty kamiennej ławy fundamentowej ściany południowej w obrębie niepodpiwni-
czonej partii byłej kamienicy Mickiewicza 36. Fot. H.J. Kustosz
Fig. 16. Kamień Pomorski. Relics of the medieval Dominican monastery church of St Giles. 
South aisle. Preserved remains of stone footing of the south wall inside the part without basement 
of former house at Mickiewicza Street 36. Photo by H.J. Kustosz
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Ryc. 17. Kamień Pomorski. Relikty kościoła pw. św. Idziego. Nawa boczna południowa. Relikty 
kamiennej ławy fundamentowej narożnika ściany południowej i zachodniej w obrębie niepod-
piwniczonej partii byłej kamienicy Mickiewicza 34. Fot. H.J. Kustosz
Fig. 17. Kamień Pomorski. Relics of the medieval Dominican monastery church of St Giles. 
South aisle. Remains of stone footing of corner of the south wall and the west wall within the part 
without basement of former house at Mickiewicza Street 34. Photo by H.J. Kustosz

Ryc. 18. Kamień Pomorski. Relikty kościoła pw. św. Idziego. Zachowane stopy fundamentowe 
trzech filarów międzynawowych wtórnie wprowadzonych w miejscu wcześniejszej ławy funda-
mentowej południowej ściany pierwotnego salowego korpusu nawowego. Widok od strony 
północno-wschodniej. Fot. H.J. Kustosz
Fig. 18. Kamień Pomorski. Relics of the medieval Dominican monastery church of St Giles. 
Preserved footings of three pillars of main arcade, re-introduced in the place of an earlier footing 
of the south wall of the original aisless body. View from the north-east. Photo by H.J. Kustosz



531

R
yc

. 1
9.

 K
am

ie
ń 

Po
m

or
sk

i. 
K

oś
ci

ół
 p

w
. ś

w
. I

dz
ie

go
. F

az
a 

I –
 la

ta
 7

0.
 X

II
 w

ie
ku

 (?
) –

 b
ud

ow
a 

pi
er

w
sz

eg
o 

pa
ra

fia
ln

eg
o 

ko
śc

io
ła

. O
pr

ac
. 

H
.J.

 K
us

to
sz

Fi
g.

 1
9.

 K
am

ie
ń 

Po
m

or
sk

i. 
R

el
ic

s 
of

 th
e 

m
ed

ie
va

l D
om

in
ic

an
 m

on
as

te
ry

 c
hu

rc
h 

of
 S

t G
ile

s.
 P

ha
se

 I 
– 

11
70

s 
(?

) 
– 

co
ns

tr
uc

tio
n 

of
 th

e 
fir

st
 p

ar
is

h 
ch

ur
ch

. P
re

pa
re

d 
by

 H
.J.

 K
us

to
sz



532

R
yc

. 2
0.

 K
am

ie
ń 

Po
m

or
sk

i. 
K

oś
ci

ół
 p

w
. ś

w
. I

dz
ie

go
. F

az
a 

II
 –

 k
on

ie
c 

1.
 p

oł
ow

y 
(?

) 
i 2

. p
oł

ow
a 

X
II

I 
w

ie
ku

 –
 b

ud
ow

a 
ko

śc
io

ła
 

do
m

in
ik

ań
sk

ie
go

. P
ow

st
an

ie
 je

dn
on

aw
ow

eg
o 

ko
rp

us
u.

 O
pr

ac
. H

.J.
 K

us
to

sz
Fi

g.
 2

0.
 K

am
ie

ń 
Po

m
or

sk
i. 

R
el

ic
s o

f t
he

 m
ed

ie
va

l D
om

in
ic

an
 m

on
as

te
ry

 c
hu

rc
h 

of
 S

t G
ile

s. 
Ph

as
e 

II
 –

 th
e 

en
d 

of
 th

e 
fir

st
 h

al
f (

?)
 

an
d 

th
e 

se
co

nd
 h

al
f 

of
 t

he
 1

3t
h 

ce
nt

ur
y 

– 
co

ns
tr

uc
tio

n 
of

 t
he

 D
om

in
ic

an
 c

hu
rc

h.
 C

re
at

io
n 

of
 t

he
 a

is
le

ss
 b

od
y.

 P
re

pa
re

d 
by

  
H

.J.
 K

us
to

sz



533

R
yc

. 2
1.

 K
am

ie
ń 

Po
m

or
sk

i. 
K

oś
ci

ół
 p

w
. ś

w
. I

dz
ie

go
. F

az
a 

II
I 

– 
ko

ni
ec

 1
. p

oł
ow

y 
(?

) 
i 2

. p
oł

ow
a 

X
II

I 
w

ie
ku

 –
 b

ud
ow

a 
ko

śc
io

ła
 d

om
in

ik
ań

sk
ie

go
. 

D
ob

ud
ow

a 
w

yd
zi

el
on

eg
o,

 p
ro

st
o 

za
m

kn
ię

te
go

, w
yd

łu
żo

ne
go

 c
hó

ru
, p

la
no

w
an

eg
o 

ja
ko

 s
tr

op
ow

y.
 O

pr
ac

. H
.J.

 K
us

to
sz

Fi
g.

 2
1.

 K
am

ie
ń 

Po
m

or
sk

i. 
R

el
ic

s o
f t

he
 m

ed
ie

va
l D

om
in

ic
an

 m
on

as
te

ry
 c

hu
rc

h 
of

 S
t G

ile
s.

 P
ha

se
 II

I –
 th

e 
en

d 
of

 th
e 

fir
st

 h
al

f (
?)

 a
nd

 th
e 

se
co

nd
 

ha
lf 

of
 t

he
 1

3t
h 

ce
nt

ur
y 

– 
co

ns
tr

uc
tio

n 
of

 t
he

 D
om

in
ic

an
 c

hu
rc

h.
 A

dd
iti

on
 o

f 
se

pa
ra

te
d,

 s
tr

ai
gh

t c
lo

se
d,

 e
lo

ng
at

ed
 c

ha
nc

el
, p

la
nn

ed
 a

s 
a 

ce
ili

ng
 

on
e.

 P
re

pa
re

d 
by

 H
.J.

 K
us

to
sz



534

R
yc

. 2
2.

 K
am

ie
ń 

Po
m

or
sk

i. 
K

oś
ci

ół
 p

w
. ś

w
. I

dz
ie

go
. F

az
a 

IV
 –

 k
on

ie
c 

1.
 p

oł
ow

y 
(?

) 
i 2

. p
oł

ow
a 

X
II

I w
ie

ku
 –

 b
ud

ow
a 

ko
śc

io
ła

 d
om

in
ik

ań
sk

ie
go

. 
Pr

ze
kr

yc
ie

 c
hó

ru
 d

w
up

rz
ęs

ło
w

ym
 s

kl
ep

ie
ni

em
 k

rz
yż

ow
o-

że
br

ow
ym

 z
 p

rz
ęs

ła
m

i 
na

 r
zu

ci
e 

kw
ad

ra
tu

, 
do

st
aw

ie
ni

e 
liz

en
o-

pr
zy

pó
r 

w
zm

ac
ni

a-
ją

cy
ch

. O
pr

ac
. H

.J.
 K

us
to

sz
Fi

g.
 2

2.
 K

am
ie

ń 
Po

m
or

sk
i. 

R
el

ic
s o

f t
he

 m
ed

ie
va

l D
om

in
ic

an
 m

on
as

te
ry

 c
hu

rc
h 

of
 S

t G
ile

s.
 P

ha
se

 I
V

 –
 th

e 
en

d 
of

 th
e 

fir
st

 h
al

f (
?)

 a
nd

 th
e 

se
co

nd
 

ha
lf 

of
 th

e 
13

th
 c

en
tu

ry
 –

 c
on

st
ru

ct
io

n 
of

 th
e 

D
om

in
ic

an
 c

hu
rc

h.
 c

ov
er

in
g 

th
e 

ch
an

ce
l w

ith
 d

ou
bl

e-
ba

y 
cr

os
s-

ri
bb

ed
 v

au
lt,

 w
ith

 s
qu

ar
e 

in
 s

ec
tio

n 
ba

ys
; a

dd
iti

on
 o

f s
tr

en
gt

he
ni

ng
 p

ila
st

er
 s

tr
ip

-b
ut

tr
es

se
s.

 P
re

pa
re

d 
by

 H
.J.

 K
us

to
sz



535

R
yc

. 2
3.

 K
am

ie
ń 

Po
m

or
sk

i. 
K

oś
ci

ół
 p

w
. ś

w
. I

dz
ie

go
. F

az
a 

V
 –

 X
IV

 w
ie

k 
(p

o 
13

08
 ro

ku
) –

 d
o 

ok
oł

o 
15

39
 ro

ku
 (k

as
ac

ja
 k

la
sz

to
ru

) –
 u

ks
zt

ał
to

w
an

ie
 

si
ę 

ko
śc

io
ła

 k
la

sz
to

rn
eg

o,
 ro

zb
ud

ow
a 

o 
na

w
ę 

bo
cz

ną
 p

oł
ud

ni
ow

ą,
 w

pr
ow

ad
ze

ni
e 

fil
ar

ów
 m

ię
dz

yn
aw

ow
yc

h 
i c

zt
er

op
rz

ęs
ło

w
eg

o 
pr

ze
kr

yc
ia

 c
hó

ru
, 

do
bu

do
w

a 
ko

le
jn

yc
h 

pr
zy

pó
r 

w
zm

ac
ni

aj
ąc

yc
h,

 b
ud

ow
a 

os
su

ar
iu

m
. O

pr
ac

. H
.J.

 K
us

to
sz

Fi
g.

 2
3.

 K
am

ie
ń 

Po
m

or
sk

i. 
R

el
ic

s o
f t

he
 m

ed
ie

va
l D

om
in

ic
an

 m
on

as
te

ry
 c

hu
rc

h 
of

 S
t G

ile
s.

 P
ha

se
 V

 –
 th

e 
14

th
 c

en
tu

ry
 (a

ft
er

 1
30

8)
 to

 a
pp

ro
x.

 1
53

9 
(m

on
as

te
ry

 d
is

so
lu

tio
n)

 –
 fo

rm
at

io
n 

of
 th

e 
m

on
as

te
ry

 c
hu

rc
h,

 e
xt

en
tio

n 
w

ith
 so

ut
h 

ai
sl

e,
 th

e 
in

tr
od

uc
tio

n 
of

 p
ila

st
er

s o
f m

ai
n 

ar
ca

de
 a

nd
 fo

ur
-b

ay
 

ch
an

ce
l c

ov
er

in
g,

 a
dd

iti
on

 o
f n

ex
t s

tr
en

gt
he

ni
ng

 b
ut

tr
es

se
s,

 c
on

st
ru

ct
io

n 
of

 th
e 

os
su

ar
y.

 P
re

pa
re

d 
by

 H
.J.

 K
us

to
sz



536

Ryc. 24. Kamień Pomorski. Ceramika naczyniowa z okresu wczesnego średniowiecza: 1–12 – 
sondaż 1. Rys. A. Lipkowska
Fig. 24. Kamień Pomorski. Pottery from the early Middle Ages: 1–12 – trench 1. Drawn by  
A. Lipkowska
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Ryc. 25. Kamień Pomorski. Ceramika naczyniowa z  okresu wczesnego średniowiecza: 1–4 – 
obiekt 2; 5 i 6 – obiekt 3. Rys. A. Lipkowska
Fig. 25. Kamień Pomorski. Pottery from the early Middle Ages: 1–4 – object 2; 5 and 6 – object 3.  
Drawn by A. Lipkowska
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Ryc. 26. Kamień Pomorski. Ceramika naczyniowa z okresu wczesnego średniowiecza: 1–3, 5, 
7–10 – z warstwy zasypiskowej, 4 i 6 – bruk 1. Przedmiot kamienny: 11 – warstwa zasypiskowa. 
Rys. A. Lipkowska
Fig. 26. Kamień Pomorski. Pottery from the early Middle Ages: 1–3, 5, 7–10 – from backfilling 
layer, 4 and 6 – pavement 1. Stone object: 11 – backfilling layer. Drawn by A. Lipkowska
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Ryc. 27. Kamień Pomorski. Ceramika naczyniowa z  okresu wczesnego średniowiecza: 1–12 – 
warstwy zasypiskowe. Rys. A. Lipkowska
Fig. 27. Kamień Pomorski. Pottery from the early Middle Ages: 1–12 – backfilling layers. Drawn 
by A. Lipkowska
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Ryc. 28. Kamień Pomorski. Ceramika naczyniowa z okresu wczesnego średniowiecza: 1–10 – 
warstwy zasypiskowe. Rys. A. Lipkowska
Fig. 28. Kamień Pomorski. Pottery from the early Middle Ages: 1–10 – backfilling layers. Drawn 
by A. Lipkowska
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Ryc. 29. Kamień Pomorski. Ceramika naczyniowa z  okresu wczesnego średniowiecza: 1–7 – 
warstwy zasypiskowe. Rys. A. Lipkowska
Fig. 29. Kamień Pomorski. Pottery from the early Middle Ages: 1–7 – backfilling layers. Drawn 
by A. Lipkowska
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Ryc. 30. Kamień Pomorski. Ceramika naczyniowa: z okresu nowożytnego – 1; z późnego średnio- 
wiecza (z warstwy zasypiskowej) – 2, 3, 7–13. Fragmenty fajek glinianych – 4–6. Rys. A. Lipkowska
Ryc. 30. Kamień Pomorski. Pottery: post-medieval – 1; late medieval (backfilling layer) – 2, 3, 
7–13. Fragments of clay pipes – 4–6. Drawn by A. Lipkowska 
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Ryc. 31. Kamień Pomorski. Monety: 1–4. Fot. T. Marciniak
Ryc. 31. Kamień Pomorski. Coins: 1–4. Photo by T. Marciniak
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The discovery of remains of medieval Dominican monastery church  
of St Giles in Kamień Pomorski. Preliminary results of architectural  

and archaeological research
Summary

In Kamień Pomorski, in a historic quarter located in the eastern side of the Osiedle 
Katedralne (Cathedral Estate), was scheduled a construction project consisting in construc- 
tion of residential and commercial structures. During the research in the northern part 
of the archaeological trench No. I was unearthed, amongst others, remains of a  strong 
foundation wall (southern face) of an unknown building. According to the 19th-century 
chronicler L. Kücken, as well as later researchers of the town history, in the Middle Ages 
in this place a  Dominican monastery was situated. The unearthed relic of foundation 
wall, therefore, could be part of one of the monastery buildings. During archaeological 
and architectural research, the plan of church after L. Kücken was not confirmed. There 
was discovered a completely different church edifice, much larger and with a much more 
complex plan. There were discovered as many fragments of medieval foundation walls 
of the church, to allow to recreate to a large extent its final plan. There were identified: 
the nave, elongated chancel, sanctuary, south aisle; south cloister, or alternatively, after it 
was included to the inside of the church – the north aisle, the ossuary, as well as, in the 
monastery part, in the north side of the church, probably the east wing of the monastery. In 
the structure of unearthed and preserved architectural remains, were determined prelimi-
narily six phases of the church construction transformations:

Phase I – 1170s/1180s, construction of the first St Giles’ church;
Phases II, III and IV – the end of the first half (?) and the second half of the 13th century –  

the construction of the Dominican church (building of a single-nave body with separated 
straight closed elongated chancel, planned as a  ceiling one; covering the chancel with 
double-bay cross-ribbed vault, with square in section bays);

Phase V – the 14th century (after 1308 years) to approximately 1539 (monastery disso-
lution) – the formation of a church to the plan and shape from before the monastery disso-
lution (church extention with south aisle, side one, the introduction of four-bay chancel 
covering, construction of the ossuary);

Phase VI – after approximately 1539 (monastery dissolution) to 1606 (construction of 
the St John’s shelter on the foundation of the church’s chancel) – devastation and gradual 
demolition of the church and the monastery buildings.
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