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 Kościół pw. św. Jana Ewangelisty – pierwotnie pw. św. Jana Chrzciciela, jest jedną z 

trzech najstarszych, gotyckich świątyń Szczecina. Wzniesiony przez zakon franciszkanów, do 

czasów reformacji pozostawał świątynią klasztorną; po II wojnie światowej wyświęcony w 1957 

r. został oddany Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego czyli księżom Pallotynom, jest 

kościołem parafialnym 
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     HISTORIA KO ŚCIOŁA I KLASZTORU 

      Średniowiecze 

       Franciszkanie przybyli do Szczecina w 1240 r., w niespełna 20 lat po ogłoszeniu reguły 

zgromadzenia, założonego przez św. Franciszka z Asyżu. Byli zakonem żebraczym, nazywanym 

zakonem: braci mniejszych, braci szarych, mendykantów, minorytów; osiedlali się w miastach, 

gdzie swoje kościoły i klasztory budowali przeważnie w pobliżu murów obronnych. Zadaniem 

braci było głoszenie kazań, nauczanie i prowadzenie działalności misjonarskiej, wzywanie 

wiernych do naśladowania Chrystusa. Franciszkanie głosili prymat miłości do Boga, uważając 

teologię za przewodniczkę umysłu. Do osiągnięć zakonu należało  rozbudzenie pobożności i 

wprowadzanie praktyk religijnych wśród ludności miejskiej.  

      W Szczecinie, wg kronikarza Friedeborna, franciszkanie osiedlili się dzięki inicjatywie  

niemieckiego kolonisty, wójta Barfolta, który zapewnił mnichom miejsce pod budowę klasztoru 

na terenie Dolnego Wiku nad Odrą. Konwent przybył z terenu Westfalii (z Magdeburga lub z 

Kolonii) i przyłączony został do prowincji saskiej. Na czele konwentu stał gwardian, podległy  

przeorowi czyli przełożonemu prowincji regionalnej. Ten z kolei podlegał ministrowi 

generalnemu. Potwierdzeniem wczesnej daty sprowadzenia zakonu do Szczecina, jest dokument 

z 1245 roku, w którym papież Innocenty IV surowo upomina arcybiskupa Bremy i biskupów 

Schwerinu oraz Hildesheimu za złe traktowanie minorytów pomorskich, a wiadomo, że do 1250 

r.  na Pomorzu istniał tylko konwent szczeciński, więc o nich to musiała być mowa. 

       Pierwsza pewna wzmianka o szczecińskich franciszkanach pochodzi z 1267 r. W 

dokumencie z tego roku wymienia się nazwisko gwardiana szczecińskiego, Hildebrandta von 

Seehausen. Od tej chwili w źródłach pojawia się coraz więcej informacji, które związane są 

głównie z datkami i fundacjami na rzecz zakonu, zyskującego coraz większą sympatię i uznanie 

mieszczan. W 1271 r. Otto von  Ramin (właściciel dóbr ziemskich z pod szczecińskich wsi) 

ustanowił na rzecz zakonników darowiznę  4 chlebów dziennie, a  ciągłość darowizny zapewnił, 

przekazując  na ten cel środki oddane w depozyt cysterkom szczecińskim. W 1308 r. mnisi 

otrzymali od Rudolfa, syna niejakiej Geveke, 2 marki gotówki, a w 1313 r. ofiarowano im 

dochody z depozytu pieniężnego na przeciąg 5 lat.  Dary pieniężne odnotowały źródła również w 

1289, 1308, w 1381 i w  1393 r. W tym ostatnim Cecylia wdowa po Christianie Reze ofiarowała 

mnichom 20 marek na świece i 5 marek na prowadzenie budowy.  Z kolei Hans Dunker w 1428 r. 

ofiarował 200 marek ze swego domu przy ul. Odrzańskiej  na budowę kaplicy: “ uppe ere 

Capelle Behuf, de se to den Moniken heft” . Pieniądze na budowę, w wysokości 6 guldenów, 

ofiarował franciszkanom również Martin Bocholt  w 1500 r. Datki pieniężne i rzeczowe 

odnotowane są w źródłach  jeszcze w 1503, 1511 i 1514 r., co skrupulatnie podaje badacz 

klasztorów pomorskich Hoogeweg. Franciszkanie mieli też dochody za świadczenie posługi 
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pochówków szczególnie chętnie dokonywanych w kościele klasztornym. Pochowani tu zostali 

m.in. w 1374 r. burmistrz Johann von Gartz, którego rodzina przeznaczyła na ten cel 10 marek, 

Heinrich i Gertruda Rabenstorp, z  zachowaną do dziś płytą nagrobną z 1378 r., czy Otto von 

Jageteufel, fundator kolegium szczecińskiego, pochowany w kościele w 1412 r.  

       Proces budowy kościoła i klasztoru niestety nie jest dobrze udokumentowany. 

Najwcześniejszą wzmianką pośrednią jest informacja z 1334 r. o ufundowaniu przez Bractwo 

Żeglarskie ołtarza dla kościoła św. Jana, można założyć, że istniała wówczas przynajmniej część 

wschodnia. W innym dokumencie z 1393 r., mówi się o prowadzonych pracach budowlanych, 

lecz nie wiadomo, której części założenia wzmianka dotyczyła. Bardziej konkretny jest przekaz z 

1401 r., mówiący o nowej kaplicy z ołtarzem św. Rodziny, Marii, Doroty, Erazma, Antoniego  i  

Niewiniątek, będącej fundacją cechu tragarzy. Kaplica owa miała stanąć na miejscu zakrystii, na 

mocy umowy zawartej pomiędzy gwardianem Heinrichem Pentzelin a starszymi cechu:  Jakubem 

von Grule i Ernstem Rosow. Kolejna wzmianka pochodząca z 1428 r. również dotyczy budowy 

kaplicy, nie wiadomo której, a w dokumencie z 1500 r. ponownie  mowa jest o prowadzeniu 

bliżej nie określonych prac.  

       Przy tak nikłej bazie źródłowej, badaczom pozostało ustalanie chronologii budowy kościoła 

na podstawie wyników analizy form architektonicznych. W oparciu o taką analizę H. Lutsch 

wyodrębnił trzy etapy budowy twierdząc, że w pierwszym etapie powstało prezbiterium, w 

drugim korpus nawowy, a w trzecim kaplice przy korpusie nawowym. Czas budowy całej 

świątyni określił Lutsch na XIV w. i z takim poglądem zgadza się większość badaczy. Rzut 

kościoła z rekonstrukcją fragmentu pierwszej świątyni z połowy XIII wieku.  
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Rzut kościoła z fragmentami najstarszej świątyni z połowy XIII w. 

 

      Czasy nowożytne 

       W XV w. sytuacja finansowa zakonu musiała być całkiem dobra, gdyż mnisi zgromadzili w 

klasztorze wiele kosztownych sprzętów, wykazanych w inwentarzach spisanych po wizytacji 

klasztoru w przededniu reformacji. Według Steinbrücka (znawcy zakonów pomorskich), były to 

następujące kosztowności: srebrna, pozłacana monstrancja, srebrny szkaplerz z wizerunkiem 

Matki Boskiej, dwa srebrne krzyże, w tym jeden z wizerunkiem św. Bernarda, 12 kielichów z 

patenami, 9 kielichów z patenami ze skarbca, oraz szaty liturgiczne ozdobione złotem i 

kamieniami szlachetnymi. 

       Franciszkanie opuścili klasztor na kilka lat przed oficjalnym wprowadzeniem reformacji na 

Pomorzu /w 1534 r. na sejmiku w Trzebiatowie/, wyjeżdżając w 1527 r. do sąsiedniej 

Meklemburgii. Zrobili to ukradkiem zabierając ze sobą część kosztowności. Do czasu 

uregulowania spraw formalnych kościół i klasztor pozostawały  zamknięte. W 1536 r. decyzją 

książąt i rady miejskiej klasztor włączono do fundacji opiekuńczej mającej za zadanie 

organizację przytułku dla biednych mieszczan. Nazywano go przez pewien czas „szpitalem w 

szarym klasztorze”. W skład fundacji włączono, oprócz klasztoru franciszkanów, szpital św. 

Ducha, św. Gertrudy, Jerzego i dwóch innych bractw. Szpital mógł pomieścić 150 

pensjonariuszy, później zmniejszono te liczbę do 107 osób. Mieszkańcy klasztoru za swego 
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patrona obrali św. Jana, którego posąg wystawiano uroczyście w dniu świętego.  Przy tej okazji 

urządzano kwestę.  

       Kościół użytkowali pensjonariusze szpitala, dbało o niego 5 prowizorów zarządzających 

fundacją. W 1572 r. dla kościoła ufundowano obraz „Ostatnia Wieczerza”.  Z kolei w 1600 r. w 

jednym z pomieszczeń przytułku wykonano malowidło przedstawiające historię grzechu 

pierworodnego i historię Zbawienia zawierające istotę religii protestanckiej. Niestety żadne z tych 

dzieł nie przetrwało do naszych czasów. Przytułek funkcjonował bez przeszkód do 1677 r. W 

czasie walk szwedzko-brandenburskich zespół poklasztorny został uszkodzony, ale  kościół nie 

poniósł żadnego uszczerbku. 

        W 1678 r. ufundowano nową ambonę, pięknie złoconą, odnowiono również empory i 

otynkowano ściany i kościół udostępniono żołnierzom stacjonującym w mieście i od tej pory 

przez ponad 100 lat pełnił funkcję świątyni garnizonowej.  

 

 
 

    Okres XIX  i  XX wieku. 
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     Początek XIX wieku w historii miasta zapisał się okupacją francuską trwającą od 1806 do 

1813 r. Francuzi zamienili wnętrze na magazyn siana, wcześniej usuwając całe wyposażenie. Po 

wycofaniu się wojsk napoleońskich, świątynia była w tak złym stanie, że na pewien czas została 

zamknięta dla służby bożej. Dopiero w 1818 r. w sposób prowizoryczny przystosowano ją do 

użytku, jednak zabezpieczenia starczyły na krótko, gdyż w 1832 r. kościół ponownie zamknięto. 

W 1837 r. połączono gminę św. Jana z gminą św. Mikołaja (tamtejszy kościół spalił się w 1811 

r.) i nowa zespolona gmina podjęła remont.  

   Budowla oprócz kościoła parafialnego pełniła nadal funkcję  świątyni garnizonowej. Wnętrze 

wyposażono w sztandary, chorągwie i tablice pamiątkowe. 

      Zły grunt, na którym stał kościół był przyczyną odchyleń filarów nawy głównej. Świątynię 

zamknięto dla wiernych, urządzając jednocześnie  we wnętrzu  magazyn towarów. Od tego 

momentu władze konsystorza i administracja parafii coraz częściej zgłaszały postulat rozebrania 

świątyni, czemu w sposób zdecydowany przeciwstawił się ówczesny konserwator zabytków 

Hugo Lemcke. Ostatecznie Lemcke w 1902 r., dzięki poparciu konserwatora Prus, H. Lutscha,  

konsultanta do spraw kościołów w ministerstwie pracy, O. Hossfelda, oraz Szczecińskiego 

Stowarzyszenia „Dürer”, przeforsował wycofanie decyzji o rozbiórce. W 1903 roku 

przeprowadzono badania architektoniczne, dzięki którym stwierdzono, iż kościół można 

odpowiednio wyremontować, eliminując stan zagrożenia przez wzmocnienie konstrukcji. W 1912 

r. pastor dr Runze podjął starania o przywrócenie parafii i rozpoczęcie prac remontowych, jednak  

nie było na ten cel środków, wobec czego parafię przeniesiono w inne rejony Szczecina, a kościół 

świętojański nadal pozostawał nie użytkowany. Do tematu wrócono w 1929 roku, powołując 

zespół ekspertów mających ustalić zakres prac. W 1930 roku przeprowadzono badania i rok 

później powstał projekt adaptacji wnętrza na magazyn dekoracji teatralnych. 
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       Najnowsze dzieje kościoła w okresie od 1945 do 2006 roku. 

         W czasie II wojny światowej kościół szczęśliwie ocalał, jednak przez 10 lat powojennych 

nie był użytkowany, i popadł w zaniedbanie. W 1956 roku został przekazany władzom 

kościelnym, które oddały budowlę pod opiekę zgromadzeniu księży pallotynów. Nowo 

utworzonej parafii nadano wezwanie św. Jana Ewangelisty. Kościół poświęcono w 1957 roku.      

Księża Pallotyni przy swoim kościele św. Jana Ewangelisty prowadzą duszpasterstwo Ludzi 

Morza „Stalla Maris” i Hospicjum Stacjonarne.  
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        ARCHITEKTURA  

        Najstarszy kościół. 

       W trakcie prac budowlanych prowadzonych w latach 1929-1930, cztery metry poniżej 

obecnego poziomu terenu, odkryto relikty fundamentów prostokątnej budowli z cegły na 

fundamencie kamiennym, niewiele większej  od dzisiejszego prezbiterium, a usytuowanej pod 

wschodnią częścią nawy południowej, nieco ukośnie względem osi podłużnej obecnej świątyni; 

była dokładnie orientowana, podczas gdy oś wschód – zachód obecnego prezbiterium jest 

przesunięta lekko w kierunku północnym. Zidentyfikowano ją jako najstarszy kościół 

franciszkanów. Jej długości oraz zakończenia od strony wschodniej  nie rozpoznano. Powstała 

prawdopodobnie około połowy XIII w. (w tym samym czasie wznoszono bazylikę św. Jakuba), 

na terenie znajdującym się wówczas poza obwarowaniami  podgrodzia. Przy elewacji 

południowej odkryto fragment muru, będący przypuszczalnie pozostałością skrzydła 

klasztornego, którego rozplanowanie pozostaje jednak nieznane. 
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 Kościół gotycki z XIV-XV wieku.  

       Pierwszy zespół klasztorny służył zakonnikom do czasu ukończenia scalania trzech 

odrębnych członów osadniczych w jeden organizm miejski zabezpieczony wspólnym systemem 

obronnym. Scalanie odbywało się etapami od 1243 r., to jest od czasu lokacji miasta na prawie 

magdeburskim do schyłku XIII w. W granice nowego układu urbanistycznego włączony został 

również kościół i klasztor franciszkanów, który z chwilą rozpoczęcia budowy murów w tym 

rejonie, musiał ulec przekształceniu z uwagi na konieczność wyrównania zbyt dużej różnicy w 

ukształtowaniu terenu parceli klasztornej leżącej znacznie niżej niż obszary sąsiadujące. Różnice, 

jak wykazały badania z lat trzydziestych XX w., zniwelowano przy pomocy 4-metrowych  

nasypów ziemnych, co musiało się wiązać z likwidacją istniejących zabudowań. Nie wiadomo 

dokładnie kiedy była przeprowadzona niwelacja, a tym samym kiedy rozpoczęto budowę 

prezbiterium obecnej świątyni jako najstarszej części kościoła. Dotychczasowe datowanie na 

okres po r. 1318, określono na podstawie jednego, nie zachowanego niestety dokumentu, 

informującego o zatargu franciszkanów z radą miejską Szczecina w sprawie budowy murów 

obronnych od strony Odry, na odcinku przyległym do klasztoru. Mediator sporu, książę Otto 

przyznał rację radzie miejskiej, postulującej sfinansowanie budowy przez mnichów.  Taki zapis 

dokumentu przytacza Friedeborn, a za nim Steinbrück, ale  wcale z niego nie wynika, że dopiero 

wtedy rozpoczęto budowę nowego klasztoru. Skądinąd wiadomo, że po zachodniej stronie 

klasztoru mury istniały już w 1306 r., gdyż wtedy to wspomniano stojącą tam Bramę Św. Ducha. 

W świetle tego faktu, i przesłanek wynikających z analizy form, można  przesunąć datowanie 

prezbiterium na lata około 1300. Na takie datowanie wskazują formy detali charakterystyczne dla 

architektury schyłku XIII wieku, takie jak: profilowanie ościeży okien półwałkowymi 

kształtkami, motywy wici winnej latorośli na fryzach, formy wielobocznych służek i konsol 

zdobionych naturalistycznie wyrzeźbionymi motywami kwiatów i liści nenufarów.   
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       Z uwagi na podmokły, mało stabilny grunt, kamienne fundamenty świątyni posadowiono na 

ruszcie z pali drewnianych o długości 210-250 cm i grubości 10-15 cm. Mury obwodowe 

zbudowano z czerwonej cegły ceramicznej w wiązaniu wendyjskim, z użyciem kilkunastu 

rodzajów kształtek przeznaczonych do budowy ościeży okien, fryzów podokiennych, fryzów 

podokapowych, lasek okiennych i blendowych oraz gzymsów wieńczących.  

       Prezbiterium uzyskało interesującą formę długiej, trzyprzęsłowej nawy zakończonej od 

wschodu siedmioma bokami z dziesięcioboku, dzięki czemu powstało wyodrębnione, centralne 

wnętrze z siedmioma wielkimi oknami oświetlającymi ustawiony pośrodku ołtarz. Jak zauważył 

Szczęsny Skibiński, zakończenie prezbiterium przypomina rozwiązania francuskich kaplic w 

typie dworskiej architektury sprzed połowy XIII w. Do tego samego wzorca odwołali się twórcy 

dwóch innych kościołów franciszkańskich w Berlinie i Brandenburgu, wznoszonych w tym 

samym czasie co świątynia świętojańska w Szczecinie. Której z nich przypada pierwszeństwo w 

przeniesieniu wzorca na grunt księstwa pomorskiego i brandenburskiego nie wiemy, jednak 

prezbiterium szczecińskie prezentuje najwyższy poziom artystyczny i  stanowi  wyrazisty 

przykład idei kościoła łączącego sanktuarium, świątynię dla zakonników i dla wiernych. Wnętrze 

wielobocznej części z ołtarzem pośrodku jako miejsce najświętsze,  architekt  wyróżnił poprzez 

formy lekkie, smukłe „wzlatujące” do nieba.  Uzyskał to dzięki przepruciu ścian przyziemia 
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szerokimi, ostrołukowymi arkadami, wypełnionymi maswerkiem, dzięki szerokim oknom i 

sprowadzeniu wąskich, półwałkowych służek ze sklepień  do poziomu posadzki.  

 

       Trzy przęsła prostokątnej nawy chóru uzyskały odmienne formy, charakteryzujące się 

większą masywnością murów i ich wyraźnym podziałem na strefę przyziemia z głębokimi 

odcinkowymi niszami i strefę okien z mocnymi, wielobocznymi, podwieszonymi służkami na 

ścianach pomiędzy oknami. Jako elementy scalające te dwie części prezbiterium architekt 

zastosował: fryz wypełniony motywami wici roślinnej obiegający ściany pod oknami oraz 

zachowane do dziś koliste tarcze na służkach, umieszczone na wysokości 1/3 od poziomu 

posadzki. Służki w części prezbiterium przeznaczonej dla mnichów oparto na konsolach, dwie 

służki na łuku tęczowym podparto dodatkowo wspornikami figuralnymi, z których przetrwał 

tylko jeden. Obiegający wnętrze fryz podokienny, wypełniony reliefem o motywach winnej 

latorośli (na co wskazują negatywy skutych profili), akcentował symbolikę eucharystii. 

Dwanaście tarcz na służkach, ozdobionych polichromiami,  odpowiadało być może dwunastu 

apostołom, owym filarom Kościoła Chrystusowego (obecne polichromie w formie tarcz 

herbowych pochodzą z XVIII wieku). 
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        W wystroju prezbiterium, obok form rozwiniętego gotyku o niezwykle starannym 

wykonaniu detali, co widać w przepięknie wyrzeźbionych liściach nenufarów pokrywających 

wsporniki służek, znajdują się też detale znacznie późniejsze. Należą do nich profile ościeży   

dwóch portali, złożone z  drobnych, gęstych kształtek obiegających nieprzerwanie podłucza; 

pozwalają one datować  jednoznacznie na  późny gotyk: połowę lub schyłek XV stulecia. Portal 

po stronie północnej prowadzić mógł na cmentarz i wówczas był to „portal śmierci”(„portum 

mortuarum”). Portal południowy mógł z kolei prowadzić do zakrystii lub kaplicy połączonej ze 

skrzydłami klasztornymi. Wtórne są również sklepienia prezbiterium założone na początku XVIII 

wieku, w miejsce gotyckich sklepień krzyżowo żebrowych. 

        Razem ze ścianami prezbiterium zbudowano wschodnią ścianę nawy północnej i 

południowej, o czym przekonują przewiązania narożników i identyczne kształty okien oraz 

fryzów. Po tym nastąpiła przerwa i dopiero w jakiś czas później franciszkanie przystąpili do 

kończenia korpusu nawowego, powierzając wykonanie projektu i realizację  innemu architektowi 

i warsztatowi, o czym świadczą odmienne niż w prezbiterium detale architektoniczne i technika 

budowy murów. Korpus wzniesiono w formie siedmioprzęsłowej, trzynawowej hali z 

prostokątnymi przęsłami nawy głównej i kwadratowymi przęsłami naw bocznych. 
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      Wnętrze korpusu charakteryzując się prawie całkowitym brakiem detalu,  stanowi przykład 

architektury ascetycznej. Budowniczy dzieląc halę na trzy nawy sześcioma parami gładkich, 

ośmiobocznych filarów o wąskich przewiązkach na wysokości strefy kapitelowej, uzyskał 

jednolitą przestrzeń, w której zróżnicowane zostały jedynie sklepienia: gwiaździste w nawie 

głównej i krzyżowo-żebrowe w nawach bocznych. Sklepienia gwiaździste nie są jednakowe we 

wszystkich przęsłach: w pięciu środkowych  gwiazdy są czterowierzchołkowe, w przęśle 

wschodnim gwiazda jest ośmiowierzchołkowa, a w zachodnim sześciowierzchołkowa. Żebra ze 

sklepień nawy głównej, o przekroju gruszkowym, oparto bezpośrednio na przewiązkach filarów. 

Pomiędzy filarami rozpięto wąskie gurty ujęte na krawędziach półwałkowymi kształtkami. W  

nawach bocznych żebra sklepienne sprowadzono ku posadzce  wielobocznymi służkami 

umieszczonymi na murach pomiędzy niszami okiennymi, ujętymi w narożach półwałkowymi 

kształtkami. Widać je tylko w górnej partii ścian, gdyż przyziemie zostało przekształcone w XV 

wieku, w czasie budowy kaplic. 
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         W elewacjach opiętych wydatnymi przyporami, umieszczono szerokie ostrołukowe okna o 

ościeżach profilowanych półwałkowymi kształtkami, znacznie drobniejszymi niż w prezbiterium. 

W narożniku północno-zachodnim zamiast przypory postawiono ośmioboczną wieżyczkę 

komunikacyjną ze spiralnymi schodami we wnętrzu, a fasadę zachodnią ujęto czterema 

przyporami. Lico przypór na wysokości parapetów okien po stronie północnej ozdobiono 

trójlistnie zakończonymi arkadkami biforyjnymi z rozetkami w podłuczach. Pierwotnie arkadki 

zwieńczone były najpewniej wimpergami, po których pozostały tylko boczne partie murów. 

Podobne ozdobione były boki wieżyczki komunikacyjnej. Tego typu dekorację zapożyczyła 
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architektura najpewniej z plastyki gotyckiej, ze snycerki i płaskorzeźb kamiennych operujących 

tego typu detalami od połowy XIV w. 

 Bardzo ozdobnie opracowano oba szczyty korpusu, przy czym szczyt wschodni jest z 

pewnością wcześniejszy niż zachodni. Szczyt ten, w części nie zasłoniętej dachem prezbiterium, 

podzielono czterema sterczynami i centralnie umieszczoną wieżyczką w typie latarni, którą 

ukazują sztychy miasta od 1588 r.. Obecna wieżyczka pochodzi z 1701 r. Sterczyny, w formie 

filarków o przekroju kwadratów, w górnych partiach ażurowe, w dolnych ozdobiono wyciętymi 

w licu wąskimi, otynkowanymi blendami. Pomiędzy sterczynami architekt zakomponował po 

dwie smukłe, ostrołukowe blendy, wypełnione rozetami i laskami, dzielącymi każdą blendę na 

dwie mniejsze blendy.  

       Inaczej przedstawia się artykulacja szczytu zachodniego, również sterczynowego, ale nie 

filarowego. Sterczyny jako elementy wyodrębnione występują tylko ponad krawędziami szczytu, 

natomiast w licu szczytu zaznaczono je płaskimi listwami tworzącymi wraz z ośmioma 

wysokimi, smukłymi blendami wypełnionymi maswerkami, kompozycję linearną, przez swój 

wertykalizm bardzo dynamiczną, charakterystyczną dla architektury późnogotyckiej.  Pośrodku 

dachu w średniowieczu wznosiła się sygnaturka rysowana na najwcześniejszych widokach 

miasta. Była smukła, przykryta stożkowym dachem. Rozebrano ją w XVIII wieku.  
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       Nie są znane pierwotne portale prowadzące do wnętrza. Portale w elewacjach północnej i 

południowej zostały przebudowane w XV wieku, a dwa zamurowane obecnie wejścia w fasadzie 

zachodniej, powstały znacznie później, na co wskazuje kształt niewielkich, odcinkowo i 

półkoliście zakończonych arkad.  

       Tak ukształtowany kościół odpowiadał w pełni modelowi świątyni zakonnej: prostej, 

bezwieżowej bryły o obszernym, ujednoliconym wnętrzu, surowym w wyrazie. Zastosowane na 

zewnątrz ozdoby w formie nisz na przyporach i bogatych podziałów szczytów, a także przykrycie 

wnętrza sklepieniem gwiaździstym, były wyrazem zaakcentowania pierwiastka niebiańskiego w 

architekturze świątyni.   
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     Rozbudowa kościoła w XV wieku.  

     Funkcja  kościoła kaznodziejskiego utrzymała się przez cały XIV wiek, lecz w już od 

początku XV stulecia zaczęły następować zmiany, zmierzające w kierunku powiększenia 

przestrzeni użytkowej kościoła i wzbogacenia jego wystroju.  W XV w. powstały kaplice i 

polichromie ścienne, którymi ozdobiono prawie wszystkie ściany wnętrza.  
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       Pierwszą kaplicę pw. NMP i Wszystkich Aniołów i Świętych  dobudowano do południowej 

elewacji prezbiterium w 1401 r. i zapewne wtedy wykuto portal w ścianie prezbiterium oraz 

ostrołukową arkadę we wschodniej ścianie nawy południowej. Po kaplicy tej, w partii naziemnej 

nie pozostały żadne ślady. Zapewne wkrótce potem rozpoczęto budowę kilku kolejnych kaplic po 

północnej stronie nawy bocznej, tworząc je przez wbudowanie pomiędzy  przypory, po 

uprzednim wykuciu ostrołukowych arkad w ścianach nawy. Kaplice sięgające wysokości 

parapetów okien, przykryto dachami pulpitowymi, a wnętrza przykryto sklepieniami krzyżowo 

żebrowymi. Nie były to wnętrza obszerne, jednak w każdym można było ustawić ołtarz i 

odprawiać nabożeństwa. Chętnych do fundacji musiało być wielu, bo  podobne kaplice, w 

czterech przęsłach środkowych, wybudowano z czasem również przy nawie południowej, chociaż  

zmniejszono przez to przyległy tu wirydarz.   

      Klasztor.  

      W źródłach o budowie klasztoru nie ma żadnych informacji. Należał do niego zapewne cały 

kwartał ograniczony od zachodu i południa murami obronnymi, od północy ulicą św. Ducha, od 

wschodu przebiegiem ulicy Bednarskiej (Mönchen Brück). Jego położenie znane jest z planów 

miasta z 1721 i 1814 r.. Na planie pierwszym klasztor zaznaczono w formie dwóch skrzydeł 

położonych po południowej stronie kościoła: zachodniego, zrównanego z fasadą zachodnią 

kościoła i skrzydła południowego o tej samej długości co zachodnie, usytuowanego równolegle 

do kościoła przy wirydarzu. Od wschodu do kościoła przylegało jeszcze jedno skrzydło, 

zamykając czwarty bok wirydarza, przy czym skrzydło to zaznaczono na planie jako budynek 

mieszczański, a nie klasztorny. Na planie z 1814 r. ukazano w zasadzie taką samą kompozycję. 

Na obu planach zwraca uwagę wydłużony, prostokątny kształt wirydarza i wysunięcie skrzydła 

wschodniego poza narożnik wschodni kościoła. Ten ostatni szczegół zdaje się potwierdzać 

informację z 1721 r., iż był to budynek świecki, przy czym z całą pewnością postawiony wtórnie 

na miejscu skrzydła gotyckiego. O tym przekonują przemurowania widoczne na południowej 

elewacji  pierwszego przęsła od wschodu. 

     Kwartał zagospodarowany był ponadto budynkami gospodarczymi. Jedną z budowli znanych 

ze źródeł była łaźnia mnichów „der monneken” usytuowana przy ul. Bednarskiej.  Po zachodniej 

stronie kościoła i klasztoru znajdował się cmentarz. Na jego ślady natrafiono w 1864 r. w czasie 

zabudowywania terenu przykościelnego. Wydobyto wtedy z ziemi wiele zbutwiałych trumien i 

kości. 

     Ostatnie relikty średniowiecznego klasztoru opisał  w 1844 r. Franz Kugler. Było to kilka 

przęseł krużganków przesklepionych sklepieniami krzyżowo-żebrowymi z ”pięknie 

ukształtowanymi żebrami o profilu gruszek, wspartymi na wysmakowanych gotyckich 

konsolach”, po stronie południowej i wschodniej. Fragmenty te nie zachowały się do naszych 
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czasów. Kugler, a za nim wszyscy inni badacze datowali powstanie klasztoru na połowę XIV w. 

Przy obecnym stanie wiedzy na ten temat nic więcej powiedzieć nie można. 

 

     Prace prowadzone  w XVIII i XIX w.  

      W 1701 r. naprawiono sklepienia w nawach bocznych, wymieniono sklepienia w 

prezbiterium i przebudowano sygnaturkę przy szczycie wschodnim. Na poziomie poddasza 

założono ściągi stabilizujące ściany naw bocznych. Wykonano też polichromie na filarach 

międzynawowych, których  fragment w postaci wici roślinnej w kolorach zieleni, zachował się na 

pierwszym od zachodu filarze nawy południowej. W 1710 r. zamurowano dolne partie okien w 

prezbiterium. Przez następne lata  w kościele nie prowadzono poważniejszych prac. 

      Podczas remontu w 1838 r. przebudowano prawie całkowicie ściany kaplic po stronie 

południowej, wyreperowano przypory, założono ankry na filarach,  naprawiono sklepienia w 

nawach bocznych i w trzech kaplicach po stronie południowej. Naprawiono sklepienie w 

prezbiterium, łuk tęczowy i wzmocniono filary przez  obmurowanie cokołów. Postawiono nową 

kaplicę po południowej stronie prezbiterium. 

       Kolejne remonty prowadzono w latach 1841 i w 1864 oraz w 1878, kiedy naprawiono więźbę 

dachową i pokrycie dachu. W 2 połowie XIX w., do południowej elewacji prezbiterium, na 

miejscu dawnej kaplicy dobudowano zakrystię.  Doraźne zabezpieczenia, wobec stałego 

osiadania murów,  na niewiele się zdały i w 1899 r. nadzór budowlany polecił zamknięcie 

kościoła, gdyż zagrażał on bezpieczeństwu wiernych. Zły grunt, na którym stał kościół był 

przyczyną odchyleń filarów.         

      Pod koniec XIX wieku teren po południowej stronie zabudowano kamienicami. Po stronie 

wschodniej , tuż przy prezbiterium biegła ulica, połączona z istniejącą do dziś ulicą Pod Bramą. 

    W 1930 r. rozpoczęto stabilizowanie konstrukcji  przez połączenie dolnych partii filarów 

żelbetowym rusztem (pod posadzką) i spięcie filarów w górnych partiach żelaznymi ściągami. W 

prezbiterium wymieniono ściągi drewniane na żelbetowe. Na zewnątrz przelicowano ściany 

prezbiterium cegłą klinkierową do wysokości parapetów okien. Prace prowadzono według 

projektu i pod kierunkiem prof. Rutha z Drezna. Ukończono je w 1934 r., przeszklono okna, a  w 

roku 1938  naprawiono więźbę i wymieniono pokrycie dachu. W trakcie prac odsłonięto również 

kilka fragmentów średniowiecznych polichromii, których jednak nie zakonserwowano. 

Po II wojnie światowej. 

      W czasie II wojny kościół szczęśliwie ocalał, jednak przez 10 lat nie był użytkowany. 

Dopiero w 1957 r. po uporządkowaniu i zabezpieczeniu pokryć dachu, przeszkleniu okien 

poświęcono i oddano księżom pallotynom. W czasie remontu w 1958 r. usunięto tynki ze ścian 

prezbiterium odsłaniając zamurowane nisze, pobiałkowano ściany i filary korpusu, założono 



 21 

posadzkę i uzupełniono ubytki w ościeżach okien i laskowaniu. Wymontowane z wnętrza 

kościoła liczne całe i zachowane we fragmentach płyty nagrobne, przeniesiono na zewnątrz i 

ułożono na terenie przyległym do północnej elewacji prezbiterium. W kościele wykonano 

posadzkę z łamanych płyt marmurowych. Odbudowano zakrystię po południowej stronie 

prezbiterium jako kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej, wieńcząc ją nową kopułą.  

      Od lat siedemdziesiątych XX wieku przygotowywano się do budowy klasztoru dla 

pallotynów. W latach 1982-1985  po południowej stronie kościoła powstał trzyskrzydłowy 

budynek mieszkalno-katechetyczny, częściowo na miejscu dawnego klasztoru, z utrzymaniem 

wewnętrznego wirydarza. Budowlę wzniesiono z cegły ceramicznej i bloczków betonowych, w 

formach postklasycystycznych. W kaplicy odsuniętej od głównego skrzydła mieszkalnego w 

kierunku zachodnim, zastosowano motywy sterczyn w trójkątnych szczytach,  będących 

reminiscencją form gotyckich. Autorem projektu był prof. inż. arch. Stanisław Latour. 
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 W 2002 roku odnowiono elewacje sygnaturki, zakładając nowe tynki i pokrycie daszku 

wieńczącego. W 2004 roku przeniesiono część płyt nagrobnych spod kościoła na teren dziedzińca 

po stronie zachodniej, a także do wnętrza kaplic północnych. Założono nowe chodniki po stronie 

północnej, ogrodzono teren po stronie wschodniej  i zachodniej. Jednocześnie wzmocniono 

więźbę dachową nad prezbiterium i wymieniono tam pokrycie dachu. Wtedy również wykonano 

kolejną konserwację polichromii i wspornika figuralnego przy łuku tęczowym. 

        WYPOSAŻENIE KO ŚCIOŁA 

         Z historycznego wyposażenia świątyni przetrwało bardzo niewiele. 

        Niezwykle interesującym, unikalnym na Pomorzu dziełem średniowiecznej rzeźby 

architektonicznej jest wspornik figuralny  na północnym filarze łuku tęczowego. Jak wynika z 

badań Jarosława Jarzewicza, jest to być może wizerunek budowniczego kościoła – postać 

siedząca, ubrana w prostą suknię przypominającą habit zakonny, jednak z podwiniętymi do łokci 

rękawami, wskazującymi na świecki charakter postaci; uderza realizm sylwetki, jej stroju, a także 

wyrazu młodej twarzy z grymasem wysiłku spowodowanym dźwiganiem na głowie potężnej 

konsoli, a w domyśle ciężaru prowadzenia budowy kościoła. Konsola nad głową postaci, w 

kształcie odwróconego stożka, ozdobiona jest motywami stylizowanych liści, plastycznych, 

starannie opracowanych. Identyczna rzeźba znajdowała się symetrycznie na filarze południowym, 

jednak została całkowicie skuta.  Z bogatego pierwotnie programu  rzeźbiarskiego kościoła (w 

większości skutego w czasach nowożytnych), pozostały cztery konsole podpierające służki na 

prostych odcinkach ścian prezbiterium. Dwie ozdobione są realistycznie wyrzeźbionymi liśćmi 

nenufarów, dwie liśćmi i owocami winnej latorośli. Reliefy roślinne, stosowane często w 

architekturze ceglanej, opracowano tu z mistrzostwem równym dziełom sztuki kamieniarskiej. 

Zapewne podobnie ukształtowany był wewnętrzny fryz z motywami winnej latorośli. Fryz taki 

odtworzono w latach trzydziestych XX w. na elewacjach prezbiterium, jednak jego schematyczny 

rysunek daleko odbiega od maestrii średniowiecznych mistrzów. 

      Projekt wystroju wnętrza prezbiterium  wykonała pracownia prof. Jana Piaseckiego z 

Poznania; jego dziełem jest ołtarz główny – „Ukrzy żowanie” zrealizowany w 1964 roku z 

metaloplastyki przez Józefa Murlewskiego. Ołtarz soborowy, antepedium, lichtarze, krzyż, 

pulpity, ambonę i ambonkę dla lektora  zaprojektował prof. Romuald Sołtys. Witraże projektu 

ks. Jana Młyńczaka SAC przedstawiają „powołanie św. Jana i św. Jakuba na apostołów”, 

„Ostatnią Wieczerzę” i „ św. Jana na wyspie Patmos”.  

      W prezbiterium znajduje się krzyż ołtarzowy, żelazny z rzeźbą Jezusa Ukrzyżowanego z 

około 1860 r., oraz neobarokowy lichtarz z końca XIX w. wykonany ze stopu metali.  

       Wystrój  nowej kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej zaprojektowała B. Kozłowska. W 

oknach zamontowano dwa witraże projektu i wykonawstwa Barbary Massalskiej z Gdańska. 
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Przedmioty drewniane: ławki, konfesjonały wykonał Zygmunt Klerkowski wg. projektu prof. 

Stanisława Latoura .   

     Przy nawie południowej pierwsza jest kaplica chrzcielna; chrzcielnicę projektu Jerzego 

Kurtza ze Szczecina wykonano w 1976 r., oprawa metaloplastyczna i ogrodzenie jest autorstwa 

Stanisława Preissa ze Stargardu Szczecińskiego. Tu malowidło ścienne „Mistyczne zaślubiny św. 

Katarzyny” i na ścianie wschodniej daty „1124-1974” upamiętniające 850-lecie chrztu Pomorza. 

      Druga kaplica poświecona św. Antoniemu Padewskiemu.   

      Trzecia jest kaplica Matki Boskiej Fatimskiej – figurkę Matki Boskiej przywieziono w 1973 

r. z Portugalii. Witraż przedstawiający „Cud słońca” towarzyszący objawieniu 13 maja 1917 r. w 

Fatimie wykonała prof. Aleksandra Satkiewicz-Parczewska ze Szczecina. 

     Czwarta kaplica Miłosierdzia Bożego  mieści kopię obrazu „Jazu, ufam Tobie”.  

      Na chórze muzycznym, zaprojektowanym przez Stanisława Latoura  ustawiono 

neobarokowy prospekt organowy z około 1900 r. wykonany w fabryce organów  L.Blomberg i 

Syn ul. Leszno nr 61 w Warszawie. Obok prospektu ustawiona jest niewielka fisharmonia 

wykonana w 1911 r.  w firmie M. Hörügel w Berlinie. 
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     Do grupy dzieł stanowiących pierwotnie duży zespół oddziaływujący treściami symbolicznymi 

i walorami plastycznymi, należały polichromie pokrywające zapewne wszystkie ściany świątyni i 

być może również filary. Do dziś pozostały, niestety mocno przekształcone,  relikty kilku postaci 

i scen, datowane na XV i początek XVI w. oraz na początek XVIII stulecia. Najwięcej 

fragmentów malowideł przetrwało w południowo-wschodnim narożniku nawy południowej. 

Wykonano je w formie dywanowej kompozycji złożonej z prostokątnych kwater obwiedzionych 

listwami. W każdej z sześciu zachowanych  kwater widoczne są pojedyncze postaci: Matki 

Boskiej w mandorli, św. Barbary, św. Wawrzyńca i innych  świętych. Do grupy 

średniowiecznych malowideł z początku XV w. należą figuralno-roślinne polichromie podłucza 

arkady we wschodniej ścianie nawy południowej, w arkadzie stanowiącej wejście do dawnej 

kaplicy. Są to najlepiej zachowane, a zarazem niezwykle interesujące fragmenty ukazujące  scenę 

świecką z wizerunkiem giermka trzymającego tarczę herbową z głową koguta i bosakiem na 

prawym ramieniu, oraz wić roślinna; przedstawiono tu zatem herb cechu bądź bractwa 

ogniowego, (nie herb Szczecina, jak to dotychczas sądzono).  

 

        
 

W kompozycji zwraca uwagę realizm postaci giermka, i jego stroju charakterystycznego dla 

późnego średniowiecza. W takiej konwencji namalowana jest również  wić roślinna w formie 
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cienkich linearnych gałązek wijących się wzdłuż podłucza.  Na ścianie pierwszej kaplicy od 

wschodu, przy nawie południowej widnieje kompozycja przedstawiająca „Za ślubiny św. 

Katarzyny” , a w trzeciej kaplicy od wschodu zachował się fragment klęczącej postaci kapłana 

w czasie odprawiania  mszy z datą 1506 r. Uszkodzenia spowodowane zamalowaniem, 

zawilgoceniem i kolejne swobodne zabiegi konserwatorskie, nie pozwalają dziś na pełną 

identyfikację postaci i odczytanie symbolicznego znaczenia obrazów oraz ich pierwotnej 

kolorystyki. 

 
Fragment  gotyckiej  polichromii  na filarze nawy południowej mylnie datowany na XVII w. 
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       Zupełnie inaczej  malowano wić roślinną w okresie baroku, co pokazuje niewielki fragment 

zachowany na ostatnim od zachodu filarze nawy południowej. Wić ukazano tu w formie dwóch 

mięsistych łodyg akantu przeplecionych esowato, z bujnymi liśćmi i pąkami kwiatów, w kolorze 

zielonym i niebieskim. Polichromie tego typu mogły pokrywać wszystkie boki tego filara, a być 

może również pozostałych. Relikty osiemnastowiecznych polichromii zachowały się również na 

dwunastu kolistych tarczach  umieszczonych na służkach we wnętrzu prezbiterium. Tarcze 

powstały razem ze służkami pod koniec XIII w. i wówczas ozdobione mogły być postaciami 

apostołów lub zacheuszkami. Na początku XVIII w. przemalowano je, umieszczając na każdej 

tarczy inny herb z godłami i klejnotami w zwieńczeniu. Każdy herb ujmują po bokach  labry z 

bujnych liści akantu, typowe dla okresu baroku. Malowane herby są słabo czytelne i trudne do 

zidentyfikowania. W 1960 roku konserwator Jan Zdarewicz  zakonserwował cztery fragmenty 

polichromii, odsłoniętych na ścianach nawy południowej i w kaplicach przy tej nawie. W 1987 r. 

Stefan Wójcik ze Słupska wykonał powtórną konserwację polichromii, poddano je kolejnej 

renowacji w 2004 roku – tym razem prace prowadził Lesław Cześnik. 

 



 27 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Dziełem wysokiej klasy artystycznej jest również gotycka płyta nagrobna małżeństwa Henryka 

i Gertrudy  Rabenstorpów z 1378 r., będąca obecnie jednym z nielicznych dzieł tego rodzaju na 

Pomorzu.  

 

 
 

Na prostokątnej płycie o wymiarach 2,52 x 1,50 m,  mistrz rzeźbiarski ukazał dwie sylwetki 

małżonków w pozycji frontalnej z rękami złożonymi na piersiach w modlitewnych gestach. 
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Sylwetki rysowane konturowo, długimi prostymi liniami podkreślającymi fałdy sukni, ukazano w 

gotyckich ostrołukowych niszach ozdobionych obficie maswerkami i wimpergami, niczym  

„ogrody pełne kwiatów” symbolizujące raj. Nisze ujęto  po bokach  ikonami ośmiu postaci 

świętych, a całą płytę  bordiurą z napisem  zawierającym nazwisko zmarłego oraz daty urodzin i 

śmierci Henryka (miejsce na datę śmierci Gertrudy pozostawiono puste, z czego wynika, że to 

ona ufundowała płytę). Naroża bordiury ozdobiono tondami z symbolami czterech ewangelistów. 

W Szczecinie, podobne dzieło zachowało się jeszcze tylko, niestety we fragmentach, w kościele 

św. Jakuba. Oprócz bogatej symboliki, i określonego typu ikonograficznego, świętojańska płyta 

jest przykładem kunsztu średniowiecznych rzeźbiarzy w charakterystyce postaci zmarłych i 

cyzelowaniu ornamentów roślinnych. Podobnych płyt było w kościele zapewne wiele, gdyż 

świątynie zakonne, były w średniowieczu najbardziej cenionymi miejscami pochówków. 

Wskazują na to przetrwałe relikty kilku gotyckich płyt, których część przeniesiono ostatnio z 

zewnątrz do wnętrza kościoła. Oprócz nagrobków gotyckich w kościele znajduje się kilka całych 

płyt z XVII i XVIII wieku, w tym inskrypcyjna płyta Beningy Schenings i jej dzieci z 1676 r. (w 

posadzce nawy północnej, przy ścianie wschodniej).  

    W Muzeum Narodowym w Szczecinie, w Starym Ratuszu, eksponowana jest duża, barokowa 

płaskorzeźba z 1657 r., ze sceną „Modlitwy w Ogrójcu” . W ślad za Kuglerem uważana jest za 

dzieło pochodzące z kościoła świętojańskiego. Wysokiej klasy artystycznej relief nieznanego 

autora, ufundował, jak głosi napis na ramie,  zarządca kościoła (nie podano niestety którego) 

Bernhard z miejscowości Stolz w Turyngii i jego żona  Elizabeth Billings z Gryfina. 

     Dzięki wytrwałości konserwatorów zabytków z początku XX w. walczących o cofnięcie 

decyzji o rozebraniu kościoła,  oraz dzięki  przedwojennym i powojennym pracom renowacyjnym 

i remontowym, uratowany został jeden z najciekawszych i najpiękniejszych zabytków sakralnej 

architektury średniowiecznej Szczecina i Pomorza. Piękno architektury możemy podziwiać do 

dziś w smukłej bryle prezbiterium, w  urozmaiconych formach szczytów, w oryginalnie 

rozwiązanej fasadzie zachodniej i w licznych detalach architektonicznych występujących na 

elewacjach i we wnętrzu. We wnętrzu podziwiać można kunszt architekta w ukształtowaniu 

mistycznego charakteru prezbiterium i surowego piękna korpusu naw z oryginalnym, rzadko 

stosowanym na Pomorzu sklepieniem gwiaździstym.    
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