
5. Kamień Pomorski – katedra św. Jana Chrzciciela wraz z Osiedlem Katedralnym 
Obszar osiedla katedralnego wraz ze wspaniałą romańsko-gotycką bazyliką konkatedralną św. 
Jana Chrzciciela należy do najcenniejszych pod względem historycznym, architektonicznym i 
religijnym obiektów Pomorza Zachodniego. W 2005 r. cały ten obszar uznany został za Pomnik 
Historii, pierwszy tego typu obiekt w województwie. 

a. początki katedry sięgają XII w. i misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu, a pół wieku 
później przeniesiona została tu z Wolina siedziba pomorskiego biskupstwa. Budowę 
kościoła rozpoczęto w stylu romańskim (ślady widoczne w transepcie oraz absydzie) a w XIV 
wieku prace kontynuowano już w stylu gotyckim; 
b. od XVI w., kiedy na Pomorzu wprowadzono idee Reformacji do 1945 roku świątynia 
służyła wiernym kościoła ewangelickiego; w 1972 r. ustanowiono ją konkatedrą najpierw 
diecezji, a następnie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Od 14.09.2010 r. jest także 
Sanktuarium Cudownego Obrazu Brzozdowieckiego Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki 
Bożej Bolesnej; 
c. katedra jest również miejscem pochówku książąt z dynastii Gryfitów – pochowani tu 
zostali m.in. Warcisław IV, Bogusław V i Bogusław VIII; 
d. wnętrze katedry zdobią wspaniałe sklepienia gwiaździste oraz krzyżowo-żebrowe, pod 
którymi kryje się wspaniałe wyposażenie: do najcenniejszych obiektów należą okazałe 
barokowe organy z XVII w., ufundowane przez księcia Ernesta Bogusława de Croya. 
Instrument składa się z 3300 piszczałek i ma 13 m. szerokości oraz ponad 9 m. wysokości. Z 
tego samego okresu pochodzi barokowa krata lektoryjna oraz kuta barierka otaczająca 
kamienną chrzcielnicę. Do cennego wyposażenia należą również obrazy Łukasza Cranacha 
Starszego wiszące w prezbiterium; w dawnym kapitularzu mieści się część zbiorów Muzeum 
Historii Ziemi Kamieńskiej; 
e. unikatowy w skali całego kraju wirydarz przylega do północnej ściany katedry. Wypełnia 
je starodrzew rzadkich okazów, m.in. żywotnika olbrzymiego i ostrokrzewu zimozielonego; 
f. wśród pozostałych zabudowań Osiedla Katedralnego uwagę zwraca gotycko-
renesansowy budynek dawnego Pałacu Biskupiego oraz niewielki domek Ewalda Jurgena 
Kleista – dziekana kapituły, fizyka i wynalazcy pierwowzoru kondensatora elektrycznego;  
g. obiekt położony na trasach: Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, Szlaku Gryfitów 
oraz Pomorskiej Drodze Świętego Jakuba; 

 

 

 


