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Zbig n iew R adack i

Średniowieczne zamki na Pomorzu zachodnim 
Suplement do monografii z 1976 roku

Minęło trzydzieści lat od czasu, kiedy w swojej dysertacji poświęconej zam-
kom średniowiecznym Pomorza Zachodniego1 usiłowałem przedstawić ten 
rodzaj architektury obronnej w oparciu o ówczesne doświadczenia badawcze 
architektów (A. Kąsinowski i S. Kwilecki), archeologów (E. Cnotliwy, H. Ja-
nocha, T. Nawrolski, R. Rogosz, R. Wołągiewicz) i własne, uzyskane głów-
nie w ramach pracy zespołowej w P. P. Pracowniach Konserwacji Zabytków. 
Badania archeologiczne architektury, rozpoczęte przez T. Wieczorowskiego 
na Zamku Szczecińskim w 1947 r., zostały zintensyfikowane w 1956 r. dzię-
ki inicjatywie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków H. Dziurli w postaci 
kompleksowych badań pod kierunkiem Z. Tomaszewskiego z Zakładu Hi-
storii Architektury Politechniki Warszawskiej (na miejscu prowadzone przez 
A. Kąsinowskiego). Odkrycia niezwykle istotne dla poznania historii budowy 
obiektu były asumptem do rozszerzenia tej metody badawczej na cały szereg 
zabytków, głównie architektury świeckiej. Po powołaniu Pracowni Archeolo-
giczno-Konserwatorskiej przy PKZ w 1967 r. uzupełniono badania penetracją 
archeologiczną. Działo się to w okresie wypracowywania interdyscyplinarnej 
metod badań architektury w Polsce. Zakres takich badań uwarunkowany był 
ówczesnymi możliwościami finansowymi2. Dokonana wówczas synteza bu-
downictwa zamkowego w naszym regionie otworzyła rozdział historii archi-

1 Radacki 1976.
2 Szerzej na ten temat: Radacki 2001, ss. 290-301.
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tektury dotąd postrzegany wycinkowo3. W tymże czasie, w 1975 r., ukazała się 
w Niemczech Zachodnich dysertacja W. Podhla4, analizująca układy społecz-
no-polityczne przesuwającego się władztwa marchijskiego w postaci Nowej 
Marchii, w nawiązaniu do umocnień miejskich i zamków. Wyciągając wnioski 
z archiwaliów niemieckich i polskich, Podehl opracował katalog ok. 70 zam-
ków. Założenie, że istnieją opierał przede wszystkim na dokumentach. Ten 
niezwykle cenny materiał historyczny nie był mi wówczas znany (prace nad 
książką zakończyłem w 1974 r.). Efektem własnej kwerendy było ustalenie ist-
nienia ponad 100 umocnień obronnych (poza miejskimi) na obszarze Pomorza 
Zachodniego, ale tylko ok. 40 mogło być przedmiotem interpretacji budowla-
nej dla historyka architektury. Do części obiektów nie udało się dotrzeć z uwa-
gi na utrudnioną lokalizację, zmiany topografii terenu, jak i niedostępność kil-
ku stanowisk leżących w obrębie drawskiego poligonu wojskowego.

Od 1974 r. badania architektoniczne i archeologiczne poszerzyły zakres na-
szej wiedzy o zamkach książęcych, rycerskich i zakonów rycerskich, oprócz 
tego pojawiła się literatura pomocnicza pogłębiająca temat, w tym szczególnie 
pozycja H. Janochy i F. Lachowicza5. Zawarty w niej historyczno-archeolo-
giczny materiał – 37 zamków położonych między Regą, Słupią, pobrzeżem 
Bałtyku i Notecią – wnosi sporo treści poznawczej, uzyskanej podczas pene-
tracji w terenie, zawierającej sugestie dotyczące podejścia do reliktów archi-
tektury zamkowej, jak i przejrzystego rysu historycznego obiektów. Kilkuna-
stu z nich nie uwzględniłem w publikacji z 1976 r. W przypadku niektórych 
znałem wprawdzie ich metrykę, ale nie dysponowałem lokalizacją – zresztą 
niepewną do tej pory (Bobolice, Człopa, Mirosławiec, Polanów, Popielewo, 
Sianów). Inne pominąłem z uwagi na ich przynależność do zakonu krzyżac-
kiego (Bytów, Człuchów, Czarne, Lębork, Biały Bór, Debrzno, Lędyczek – 
z których trzy ostatnie także nie zostały jeszcze w terenie zidentyfikowane), 
a zatem funkcjonowanie poza granicami politycznymi Pomorza Zachodniego 
czy jego powiązaniami kulturowymi. Podobnie postąpiłem z zamkami w Kra-
jence i Złotowie (Krajna). Wartość tego opracowania dla przyszłych poszuki-
wań archeologiczno-architektonicznych zamków byłaby niewątpliwie większa, 
gdyby załączono rzuty względnie plany sytuacyjne grodów i zamków, których 
książka niestety jest pozbawiona.

Obszerniejszą wiedzę o zamkach książęcych w Szczecinie i Darłowie pre-
zentuje krytyczne omówienie, opublikowane w periodyku Deutscher Burgen-

3 Schmid 1933, ss. 17-19; Kulke 1934, ss. 6-50; Sieber 1959; Gerhardt 1957, ss. 8-10.
4 Podehl 1975.
5 Janocha, Lachowicz 1990.
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vereinigung „Burgen und Schlösser”6. Chociaż historia budowy i charakter 
architektury obu zamków rysuje się coraz wyraziściej, to pełna rekonstrukcja 
obrazu ich średniowiecznej architektury nie jest obecnie możliwa. Brak po-
wiązań typologicznych między poszczególnymi zamkami książęcymi wyklu-
cza poznawczą analizę per  analogiam. Tego rodzaju właściwości, ujawniające 
się w procesie zamkotwórczym zakonów rycerskich, wprawdzie zobrazowane 
nie tak przejrzyście jak w przypadku zamków konwentualnych zakonu krzy-
żackiego, zauważalne są jednak w zestawieniu zamków zakonu joannickiego, 
rozlokowanych na terenie Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii. Podczas 
gdy u podstaw budownictwa krzyżackiego stał fakt posiadania przez zakon 
własnego państwa, którego struktura bazowała na jednostkach terytorialnych 
i centralnym zarządzaniu wielkiego mistrza7, to własność ziemska templariu-
szy i joannitów charakteryzowała się enklawami rozrzuconymi na obszarze 
o połowę mniejszym od państwa krzyżackiego (po 1309 r.). Własność ziemska 
templariuszy powstała z nadań książęcych, obejmując komandorie w Chwarsz-
czanach (po 1234), Rurce (po 1235), Czaplinku (po 1290), oraz pełniące funk-
cje sakralno-gospodarcze curie w Myśliborzu i Wielkiej Wsi k. Międzyrzecza. 
Siedziby w Czaplinku i Myśliborzu nie zostały do tej pory archeologicznie 
zlokalizowane; ta pierwsza została jedynie wstępnie zbadana8. Wiemy jednak, 
że ich krótkotrwała egzystencja – od 20. lat w Czaplinku i Myśliborzu do 70. lat 
w pozostałych komandoriach – obok niepewnej sytuacji politycznej na po-
graniczu państw, jak również skupienie się zakonów na działalności rolniczej 

6 Radacki 2000, Radacki 2005.
7 Arszyński 1985, ss. 914-917; Arszyński 1995, ss. 111-121; Arnold 1996, ss. 98, 103.
8 Kołosowski, Siemińska mpis [11 s.] przedstawili własną wizję dworów zakonu, opierając 

się przy tym na najnowszych opracowaniach historycznych templariuszy i pierwszych wynikach 
badań archeologicznych w Rurce. Odnośnie literatury bezpośrednio dotyczącej interesujących 
nas obiektów: wzgórze zamkowe w Wielkiej Wsi k. Łagowa w 1931 r. odkrył H. Ludat, określa-
jąc jego wymiary na 60 x 100 m, o stromych zboczach, położone wśród moczarów, pierwotnie 
groblą połączone z lądem; śladów kaplicy brak (wzmianka u Lüpkego: 1932, s. 63; Hensel, 
Hilczer-Kurnatowska, Łosińska 1995, ss. 202-204). W trakcie poszukiwań archeologicznych 
w 1965 r. w Czaplinku („Tempelborch”) nie udało się zlokalizować komandorii. Przypuszczal-
nie pokrywała się z terenem kościoła Św. Trójcy z 1753 r. (Janocha, Lachowicz 1990, s. 38). 
Curia-dwór w Myśliborzu powstała w newralgicznym miejscu przeprawy między jeziorem 
Myśliborskim i Wierzbnickim jako ośrodek ok. 7000 ha ziemi nadanej w 1238 r. prawdopodob-
nie przez Władysława Odonica; podbita w 1252/1253 r. przez margrabiów; w 1261 r. formalnie 
zajęta przez Brandenburgię, po czym templariuszy stąd usunięto. Wittlinger 1932, ss. 138-140; 
Podehl 1975, s. 694; Keyser 1939, s. 641; Rymar 1987, s. 203 są zgodni, że wzmiankowana 
w 1260 r. curia frater Johannes magister c u r i e de Soldin została włączona w obręb miasta założo-
nego przed 1271 r., a Keyser i Wittlinger kojarzą lokalizację castrum Askańczyków (do 1349 r.) 
z nazwą ul. Zamkowej. Wittlinger traktował położenie tegoż zamku jako loco continuo curii.
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i prowadzenie hospicjów, nie sprzyjały inkastelacji tych siedzib9. Spekulatywny 
charakter mych spostrzeżeń dotyczących kurii templariuszy ulega obecnie we-
ryfikacji w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w Rurce, prowa-
dzonych od 1998 r. przez P. Kołosowskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii 
UMK. Stwierdził on, iż plateau dworu było niwelowane, budowę prowadzono 
na surowym korzeniu, zaś fosa od strony północnej przebiegała równolegle 
do kaplicy w odległości 40 m, co sugerowałoby rozpiętość tego założenia w osi 
północ-południe na ok. 60 m. Na tym terenie, odpowiadającym wielkością 
przeciętnemu cysterskiemu claustrum, istniała realna możliwość rozmieszcze-
nia refektarza, dormitorium, domu komendanta a nawet obiektu gospodarcze-
go, jak to sugeruje M. Barber. Wówczas istniałaby możliwość rozplanowania 
na wyniesieniu nad okolicznymi moczarami dwuczłonowego zespołu, połą-
czonego mostem nad fosą z dziedzińcem gospodarczym ze stodołą, owczarnią, 
browarem. G. Bordonove10 w oparciu o źródła z 1307 r. opisuje porównywalne 
do Rurki gospodarstwa zakonne, dysponujące np. 30 ha gruntu i znacznym 
inwentarzem w Baugy (Normandia), liczącym 30 sztuk bydła, ok. 100 trzody 
chlewnej, 20 koni, przy zatrudnieniu 25 osób czy w Payns k. Troyes (Szam-
pania) o podobnej wielkości, gdzie hodowano ponad 800 sztuk owiec, a w spi-
chlerzu leżakowało 600 korców zboża i owsa. Podobnie ukształtowana była 
zapewne komandoria w Chwarszczanach, gdzie do XVIII w. przetrwała dwu-
członowość założenia (karta domeny chwarszczańskiej z 1707 i 1772 r.) (il. 1). 
Dzięki odsłonięciu cokołu kaplicy w Rurce przez S. Kwileckiego w 1997 r. 
poznano jej pierwotne ukształtowanie elewacyjne, a odkrycie nasady krzyżo-
wego sklepienia na gurtach prostokątnego chóru (il. 2-4) pozwoliło na zakwe-
stionowanie przynależności tego zakonnego obiektu do wiejskich kościołów 
granitowych Pomorza i Wkrzanii. Kaplica w Rurce jest założeniem starszym, 
co poświadcza technika wykonania i przynależność formalna. E. Lambert jak 
i A. Demurger zgodnie oceniają prostokątną nawę (15-20 m) i takowy chór 
(5-7 m) z przesklepieniem jako typowe rozwiązanie planistyczne charaktery-
styczne dla prowincji położonych między Bordeaux a Poitiers, gdzie już sto 
lat wcześniej opracowano technikę przesklepiania kolebkowego, krzyżowego 
na gurtach oraz kopułowego11.

9 Lambert 1955, ss. 61-91; Demurger 1994, s. 158 – tych dociekań na temat prowenien-
cji nie uwzględnia Lehmann, Patzner 2005, s. 55, opierając się na relacjach Dörte Hansena  
(http://www.templiers.org) – sugestie o powiązaniach typologicznych z Chorin wg Pasiciel 
1964, poszerzone w mojej pracy z 1976, s. 115; Lehmann, Patzner 2004, ss. 87-88, il. 25-27; De-
hio 1978, s. 490; Bordonove 1998, s. 103; Starnawska 1992, ss. 15, 22-23, Barber 2003, s. 167.

10 Bordonove 1998, ss. 11-113.
11 Aubert 1973, s. 253.
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W 2005 r. pojawiła się pozycja niemieckojęzyczna dotycząca templariuszy 
w Starej i Nowej Marchii12. Podaje ona syntetyczne informacje o posiadło-
ściach templariuszy w oparciu o publikowane dokumenty, starszą literaturę 
przedmiotu, nowsze wydawnictwa popularne (przewodniki)13 czy encyklo-
pedyczne14 i aktualne wypowiedzi szczegółowe, np. badania archeologiczne 
w Chwarszczanach (zamieszczone na stronie internetowej).

W przeciwieństwie do militarnie pasywnego zakonu templariuszy (bu-
dowle o charakterze curii-dworu) pokrewny mu, mało znaczący w XIII w. 
na Pomorzu, zakon rycerski joannitów w wyniku przejęcia dóbr należących 
wcześniej do zakonu templariuszy zyskał w 2. poł. XIV w. na znaczeniu tak 
pod względem politycznym, jak i militarnym. Joannici najwcześniej ze wszyst-
kich zakonów rycerskich osiedli na Pomorzu Zachodnim (Stargard 1187; Sta-
re Sławno 1155-1320; Korytowo 1237-1272; Recz 1237-1269; Kupań 1260 – 
ok. 1295; Suchań 1278-1382), nie pozostawili natomiast trwałego śladu swej 
bytności sprzed połowy XIV w. Nawet lokalizacja najważniejszej komandorii 
w Suchaniu nie jest pewna. 

W dobrach przejętych po templariuszach, znacznie przekraczających do-
tychczasową własność ziemską joannitów, adaptacja nabytych komandorii 
początkowo prawdopodobnie nie wniosła widocznych zmian w architekturze 
czy obronności (Chwarszczany, Rurka, Leśnica/Lietzen). Dopiero nowo za-
kładane castrum w przeciwieństwie do curii były obiektami obronnymi. Zamki 
budowane w 2. poł. XIV w. w Starym Drawsku/Drahim, Łagowie, Pęzinie, 
Swobnicy i Słońsku, przedstawione przez autora w 1976 r., prócz dwóch ostat-
nich nie były po tej dacie przedmiotem dalszych badań. Nowej interpretacji 
wymagają więc zamki w Swobnicy i Słońsku. W 1982 r. A. Kamiński, bada-
jąc zamek w Swobnicy (il. 5), ograniczył się do przeanalizowania pierwotnego 
kształtu skrzydła północnego i wtórnego, wschodniego. Niemniej wniósł on 
istotny wkład do poznania koncepcji budowy zamku konwentualnego joanni-
tów15. Zamek w Swobnicy, wybudowany został na łasze jeziora Grodziskiego, 
posiadał więc naturalne walory obronne, lepsze aniżeli poprzednia siedziba 
zakonu w Rurce, spalona w 1373 r. przez mieszczan z Chojny i rycerzy pod 
przywództwem Wedla. Otrzymawszy w 1377 r. od książąt szczecińskich zgodę 

12 Lehmann, Patzner 2005, ss. 53-59 (Chwarszczany), ss. 7-75 (Rurka), ss. 78-80 (Czapli-
nek), ss. 80-83 (St. Drawsko).

13 Hinz 1996.
14 Handbuch 1985.
15 Radacki 1962, nr 1/2 informacje historyczne z uwzględnieniem badań architekt. A. Ką-

sinowskiego z 1959 r.; Guerquin 1984, s. 294; Architektura gotycka w Polsce 1995, s. 218; Leksykon 
zamków w Polsce 2001, ss. 471-472 nie uwzględniają badań przeprowadzonych w 1982 r. przez 
A. Kamińskiego (mpis w Archiwum Dokumentacji Zabytków, Zamek).
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na wzniesienie zamku16, korzystając z doświadczeń w budowie zamków joan-
nickich w Drahimiu i Łagowie, powiększono w Swobnicy rozmiary założenia 
obronnego i użytkowego. Oddzielony od lądu podzamczem o powierzchni ca 
50 x 100 m, jak również 20-metrową fosą, zamek o rzucie 50 x 50 m stał się 
podobnie jak współcześnie wznoszony obiekt książęcy w Szczecinku zamkiem 
nawodnym. Wielkością murów obwodowych (15-18 m wysokości) jak i rzutem 
zamek ten przewyższył budowle z Drahimia (7-11 m, 41 x 46,5 m) i Łagowa 
(6-13 m, 30 x 33 m). Kiedy w 1382 r. powołano komendanta H. von Günters-
berga z Suchania do Swobnicy17, budowa murów obwodowych była zapewne 
na tyle zaawansowana, iż w ich obrębie można było ustawić prowizoryczną za-
budowę mieszkalną dla stałego pobytu komendanta. O tempie prac decydowa-
ły finanse, a te musiały być dobre, skoro w 1383 r. komendant udzielał księciu 
pożyczki, podwyższonej później, między 1397 a 1399 r., przez baliwa Detle-
fa von Walmodena (tenże zamordowany przez mieszczan na przedpolu Bań). 
Mimo iż zamek przewyższał rozmiarami inne zamki joannickie na naszym 
terenie (wraz z najpotężniejszym zamkiem w księstwie – zamkiem w Szadz-
ku, 44 x 50 m), w początkowym okresie nie posiadał prawdopodobnie licznej 
załogi – w porównaniu chociażby z zamkiem krzyżackim średniej wielkości18.

O ile istniały wyraźne powiązania polityczne joannitów nowomarchijskich 
z Wittelsbachami, to komendanci w księstwie zachodniopomorskim, korzy-
stając z silnej pozycji u książąt i dobrych układów z margrabiami, nie wspierali 
aktywnie strony niemieckiej, pełniąc funkcję mediatorów w sporach między-
państwowych. M. Starnawska, analizując przekształcenia ideologiczno-so-
cjalne joannitów po przejęciu dóbr po templariuszach, podkreśla stopniowe 
zeświecczenie zakonu, którego członkowie, wywodzący się ze znaczących 
rycerskich rodów brandenbursko-pomorskich, coraz bardziej angażowali się 
w służbę dyplomatyczną19. Stało się to możliwe dzięki ich pochodzeniu i peł-
nionej funkcji, jak również – niewątpliwie – dzięki ich warownym zamkom. 
Szczególnie kasztel swobnicki z 31-metrową wieżą osiągnął niezwykły efekt 
warowności. Bezokienne mury obwodowe osłaniały ogromny majdan o po-
wierzchni 2,2 tys. m2, w którym początkowo przy ścianie północnej wzniesio-
no budynek z dwuprzęsłową kaplicą (8,4 x 11,8 m). Już Lemcke w 1902 r. suge-

16 APS, Rejestr, Rep. I, nr 22, reg. nr 84.
17 Na zagubiony dokument z 16 kwietnia 1382 r. powołuje się Cramer i Hoogeweg 1925, 

s. 902; APS, Rejestr, Rep. I, nr 22, reg. nr 88.
18 Schumacher 1993, s. 62 podaje dla zamku w Królewcu w 1311 r. 84 osób załogi (w 1422 

– 68 osób), w Elblągu w 1451 r. – 49 osoby. Natomiast Breitsprecher 1940, s. 127 dla Swobnicy 
w 1484 r.: komendanta, 3 rycerzy, 2 kapłanów (ilości czeladzi nie podaje).

19 Starnawska 1992, ss. 23-28.
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rował istnienie kaplicy w północno-wschodnim narożniku zamku20, co wydają 
się potwierdzać odkrywki A. Kamińskiego. Dwa ostrołukowe (il. 8) otwory 
o dwuuskokowych ościeżach w ścianie południowej pierwotnego skrzydła 
z pokaźnymi wymiarami w licu (2,1-2,5 m i 3 m wysokości), opory dwu-
przęsłowego sklepienia, jak i wysokość pomieszczenia w granicach 6 m odpo-
wiadają wielkością i detalem kaplicy21. Jej wnętrze (7 x 10,5 m) miało prawie 
identyczne wymiary jak ćwierć wieku wcześniej powstała kaplica (7 x 9,5 m) 
w początkowo także jednoskrzydłowym zamku w Łagowie, w której przedłu-
żeniu znajdował się dwunawowy, trójprzęsłowy refektarz (7 x 14 m)22 (il. 9). 
Analogiczne funkcjonalno-przestrzenne rozwiązanie w Swobnicy wydaje się 
prawdopodobne, bowiem sformułowanie w inwentarzu z 1560 r. sugeruje, iż 
obok kaplicy mógł się znajdować refektarz, zamieniony w XVI w. na zbrojow-
nię i na rusznikarnię. W komandoriach joannickich kondygnacja nad kaplicą 
często przeznaczana była na hospicjum. Wskazują na to wolnostojące kaplice 
w Mosbach i Nieder-Weisel w Hesji oraz w Neckarelz w Badenii-Wirtember-
gii (il. 10 i 10a). Znajdując się w tym schronisku dla podróżnych czy chorych, 
dzięki otworom w stropie lub sklepieniu kaplicy można było uczestniczyć 
w odprawianym poniżej nabożeństwie23. O istnieniu niewysokiego hospicjum 
w Swobodnicy, oświetlonego niewielkimi oknami zdaje się świadczyć frag-
ment jednego okna.

Nadal nie wyjaśniono etapów budowy wschodniego i południowego 
skrzydła. W inwentarzach z XVI w. określano je jako mieszkalno-gospodarcze, 
co usiłowałem potwierdzić w 1976 r.24 Skrzydło wschodnie wstępnie rozpo-
znane zostało na poziomie rzutu piwnic w 1959 r. przez A. Kąsinowskiego. 
Jego istnienie potwierdził A. Kamiński, wskazując relikty architektoniczne fa-
sady z XV w.: wejście (1,4 x 3 m) do „izby dworskiej” (?) i ościeże blendy, być 
może okiennej (il. 6 i 7). Kiedy w 1484 r. notuje się w Swobnicy komendanta, 
3 rycerzy i 2 kapłanów (por. przyp. 18), skrzydło wschodnie jest już zbudowa-
ne. Wynika to zarówno ze znanej nam struktury obsady komandorii, jak rów-
nież z inwentarzy z XVI w. Interesującym przyczynkiem do datacji mogą być 
dokumenty poświadczające pełnienie przez członków rodu Güntersbergów 
z Wapnicy funkcji komendantów w Swobnicy i Suchaniu. Status proksiążęce-
go rodu – jaki można przypisać Güntersbergom – strzegącego rubieży księstwa 

20 Lemcke 1902, ss. 44-46.
21 O zaopatrzeniu dla lampy w „kaplicy” w zamku informuje dokument z 14 lutego 1420 

(Breitsprecher 1940, s. 104) oraz inwentarz z 1560 r. o kaplicy (Bülow 1879, s. 8).
22 Radacki 1976, s. 138, ryc. 94.
23 Wienand 1970, ss. 312-318.
24 Radacki 1976, ss. 142.
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przed Marchią Brandenburską (w 1478 r. w czasie najazdu elektora Albrechta), 
z Kasprem Güntersbergem na czele, komendantem w Swobnicy w latach 1451-
1469, uprawomocnia hipotezę, iż dowódca ten mógł być inicjatorem budowy 
reprezentacyjnego skrzydła wschodniego o wysokim komforcie mieszkalnym, 
z komnatą książęcą świadczącą o goszczeniu szczecińskiego mocodawcy. Po-
dział parteru według inwentarzy z XVI w. odtworzyć można w oparciu o rzut 
piwnic: pod „izbą dworską” znajdowała się piwnica przesklepiona kolebkowo 
(8,2 x 11,3 m), pod „komnatą komendanta” – piwnica początkowo zapewne 
kryta stropem (8,5 x 12,4 m), w XVI w. przesklepiona krzyżowo na dwóch słu-
pach, i trzecie pomieszczenie określone w 1547 r. jako „ciemna komora” (8,5 x 
ca 11 m). Właśnie ta ostatnia wymaga bliższego rozpatrzenia. Obecnie ta część 
(południowa) skrzydła wschodniego jest niepodpiwniczona. „Komora”, zapew-
ne bezokienna sypialnia komendanta, była przed 1547 r. zasłonięta sąsiednim 
skrzydłem południowym. Z pierwotnego skrzydła południowego dostępna 
jest obecnie tylko piwniczka (3,8 x 6 m), starsza niewątpliwie od barokowych 
murów naziemnych. Wymiarami i kolebkowym sklepieniem porównywalna 
jest z piwniczkami (4,4 x 6,8 m) pod kaplicą. Wejście przebite w sklepieniu 
od strony skrzydła wschodniego, zamurowane przejście do ewentualnej para-
lelnej piwniczki od strony północnej i atektoniczne ustawienie na sklepieniu 
ściany fasady płytkiego skrzydła barokowego jak również ślady przemurowań, 
odkryte na południowym odcinku fasady obecnego skrzydła wschodniego, 
sugerują istnienie skrzydła południowego przed budową wschodniego. Relacja 
A. Kamińskiego o „pozostawieniu” sztrab w południowym murze obwodo-
wym pod przyszłą ścianę dziedzińcową skrzydła wschodniego25 jest zbyt enig-
matyczna, aby mogła stanowić jednoznaczny materiał dowodowy. Najbardziej 
kompetentną osobą do przeprowadzenia kompleksowych badań w Swobnicy 
jest obecnie archeolog architektury specjalizujący się w budownictwie zakonu 
templariuszy i joannitów, P. Kołosowski z UMK w Toruniu.

Ostatnim omawianym tutaj zamkiem joannickim na interesującym nas te-
renie jest zamek baliwów w Słońsku, wzniesiony między 1427 a 1460 r. Z przy-
czyn finansowych zbadany tylko pobieżnie w 1963 r. przez S. Kwileckiego pod 
kątem odczytania pierwotnego rzutu i zanalizowany pod względem historii 
obiektu przez autora niniejszego artykułu (il. 12), doczekał się w latach 1979-
1980 badań architektonicznych przeprowadzonych przez zespół w składzie: 
T. Balcerzak, A. Kamiński i S. Kwilecki oraz wierceń archeologicznych oto-
czenia pod kierunkiem E. Cnotliwego przez zespół: R. Kamiński, R. Rogosz 

25 Kamiński mpis, s. 21.
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i E. Wilgocki z PP PKZ w Szczecinie26. W wyniku pożaru z 1975 r. zamek stra-
cił część tynków, co ułatwiło lepsze rozpoznanie murów średniowiecznych. 
Poszerzono też odkrywki z 1963 r. fasady pierwotnego skrzydła, odczytując 
częściowo kompozycję otworów, których skromna ilość, wraz ze znaczną głę-
bokością traktu (13 m) stały się przesłanką do przyjęcia hipotezy o istnieniu 
otworów okiennych w murach obwodowych zamku. Na skutek znacznych 
przemurowań nowożytnych natrafienie na relikty tychże okien jest wątpli-
we. Ustalono wysokość użytkową parteru w średniowieczu na 4,5 m nad 
poziomem obecnego terenu. W murze północnym zamku (poza skrzydłem 
wschodnim), na poziomie wysokiego parteru i piętra znaleziono pozostało-
ści ceramicznych rur kanalizacyjnych kloak, co miało świadczyć o istnieniu 
w średniowieczu bocznego skrzydła północnego. Stwierdzono jednorodność 
struktury budowlanej średniowiecznego muru do wysokości 11-12,5 m, ba-
zując na wymiarach cegły i wątku muru. Wiercenia archeologiczne ujawniły 
przebieg fosy nowożytnej od strony północnej w odległości 3 m od lica murów 
zamku27. Oś wschód-zachód między pałacem a rzeką Lenką została spene-
trowana wierceniami, dając w przybliżeniu przekrój obecnego układu straty-
graficznego na przestrzeni ca 45 m (do rzeki jest 70 m). Przed fasadą pała-
cu, na głębokości 2,5 m uchwycono taras calca dzesięciometrowej szerokości, 
przechodzący gwałtownym spadkiem w zagłębioną na 4 m płycinę, zarzuconą 
materiałem budowlanym. Sięga ona do fosy o szerokości 6 m, oddalonej od pa-
łacu o 35 m, zapełnionej z kolei mułem i gruzem. Wał przebiegający po ze-
wnętrznej stronie fosy oddzielał zatem również od zachodu założenie zamko-
we od rzeki. Zarówno badania architektoniczne, jak i archeologiczne wykazały 
daleko idące uszczuplenie substancji architektury średniowiecznej, całkowity 
brak renesansowej i zmiany w ukształtowaniu terenu po 1783 r. (likwidacja 
fos z 1653 r.) i 1792 r. (likwidacja wyniesienia tarasowego z dwoma pawilona-
mi przed fasadą pałacu, pochodzących z lat 1662-1668). Podsumowując wyni-
ki powyższych badań28, J. Nekanda-Trepka wysunął kilka tez wymagających 
uzupełniającego lub krytycznego omówienia. Istotnym dla poznania średnio-
wiecznego rzutu zamku (ustalonego dotychczas na 43 x 32,5 m) miało być 
odkrycie „skrzydła północnego”, datowanego podobnie jak skrzydło wschod-
nie i mury obwodowe całego założenia. Za istnieniem budynku od północy 
o nieznanej długości i o szerokości 9 m (a więc o 4 m węższego niż skrzy-

26 Maszynopis Sprawozdania z badań z lat 1979-1980 znajduje się w Oddziale Dokumentacji 
Zabytków w Szczecinie.

27 Kempen 1923, s. 19 podaje 60-stopowa szerokość fosy założonej wg tradycji holender-
skiej przez Corneliusa Ryckwaerta ok. 1660 r.

28 Nekanda-Trepka 2004, ss. 161-171.
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dło wschodnie) miało przemawiać znalezienie ceramicznych rur na dwóch 
poziomach uznanych przez Trepkę za integralne z gotyckimi murami na od-
cinku między skrzydłem wschodnim a ścianą zachodnią zamku. Owe „garn-
ki bez dna” o średnicy 23 cm miały być dowodem istnienia latryn na dwóch 
kondygnacjach. To stwierdzenie jest sprzeczne z wyraźną relacją Hausbuchu 
z 1665 r. o budowie latryn29. Do tej dosyć enigmatycznej argumentacji J. Ne-
kandy-Trepki można dodać wnioski wypływające z analizy rzutów z XVI w.30 
Otóż północna część fasady dziedzińcowej skrzydła wschodniego zasłonięta 
była przybudówką o szerokości ca 10,5 m, która zapewne była budynkiem 
bramnym, wzniesionym w czasie renesansowej rozbudowy. Kiedy w latach 
60. XVII w. kompletnie zburzono zachodnią część zamku, tzn. skrzydło re-
nesansowe, pozostawiono fragmenty murów średniowiecznych najstarszego 
budynku (il. 16) i dolną część murów obwodowych w szczególności po stro-
nie północnej. Przypuszczalnie pozostawiono też ławę fundamentową owego 
budynku bramnego, bowiem w projekcie barokowej przebudowy zróżnico-
wano szerokość ryzalitów (11,2 m północny i 13 m południowy). Następna 
uwaga, dotycząca długości północnego boku zamku, oparta jest na hipotezach. 
Na elewacji północnej odkryto w nierównych odstępach w sumie pięć płycin 
o kształcie tarczy herbowej (il. 15). Nie one jednak tworzą rytm kompozycyj-
ny elewacji, ale koliste blendy zdobiące narożniki zamku na wysokości 8,5 m. 
Przy narożniku północno-wschodnim brak jednak analogicznych dekoracji. 
Miał to być – obok braku śladów bramy lub furty północnej z czasu budowy 
skrzydła renesansowego – argument sugerujący, iż długość północnego boku 
zamku wynosiła 45-48 m, wobec 32,5 m podawanych przez autora w 1976 r. 
w oparciu o odkrywkę S. Kwileckiego. Ława fundamentowa z głazów narzuto-

29 Hausbuch 1862, s. 187; Kubach 1960, s. 203 informuje o wykonaniu w latach 1663-1665 
w ścianach szczytowych (od północy i południa) secrete (wychodka) ze specjalnie do tego celu 
wykonanymi w murze Topsteen (w jęz. niderlandzkim: stożkowy ceramiczny garnek) z wylota-
mi w stronę fosy.

30 Kubach 1960, s. 201 reprodukuje trzy rzuty zamku z czasu budowy renesansowego 
skrzydła zachodniego przez baliwa Thomasa Rungego (1545-1564), (oryg. w Staatsbiblio-
thek Berlin. Dział rękopisów: Libr. pict. A 70 „Allerhand Pläne Grundrisse u. Architekton. 
Zeichnungen”). Niezgodność ilości okien dłuższej i krótszej ściany (14 osi wobec 11 faktycz-
nych i 4 wobec 3 w skrzydle wschodnim) wskazują, iż rysunki te być może dotyczyły skrzy-
dła jednotraktowego ze spiralną klatką schodową od strony dziedzińca i były niezrealizowaną 
propozycją przebudowy „starego” domu średniowiecznego. Natomiast obiekt dwutraktowy, 
określony na oryginalnym rysunku jako dom „po prawej ręce z dwoma wejściami” dotyczył 
nowego skrzydła renesansowego po stronie zachodniej. „Stary dom” na rysunkach jest 143 stóp 
długi i 48 stóp szeroki = 43 x 14,4 m (co odpowiada rzeczywistym wymiarom gotyckiego 
skrzydła wschodniego), natomiast nowy dom jest krótszy o prawie 3 m (134 x 47 stóp = 40,2 x 
14,1 m).
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wych kończy się w odległości 1,5 m na przedłużeniu obecnej ściany północnej 
o długości 31 m. Ponieważ dalsza część ławy została zlikwidowana prawdopo-
dobnie w końcu XVIII w., w związku z tym nie jest nam znany  rwnież i rzut 
zamku, zakładając, iż ława fundamentowa zachodniej, bramnej ściany została 
również usunięta. Aby paralelna blenda w formie okulusa mogła się zmieścić 
przy narożniku północno-zachodnim, ściana północna musiałaby być dłuższa 
nie o 1,5 m, jak niegdyś podawałem, a o 1,8 m. Wjazd na dziedziniec między 
skrzydłem gotyckim i renesansowym31, wyniesiony 4,5 m ponad poziom te-
renu wokół zamku, mógł się znajdować w obecnej drugiej osi okiennej par-
teru od strony zachodniej (por. rys. z badań z 1980 r., gdzie na przestrzeni 
2,5 m nie pokazano muru średniowiecznego). Różnice poziomów, jak to czę-
sto w zamkach bywało, pokonywano przy pomocy pochylni usytuowanej poza 
murami obwodowymi lub w ich obrębie (por. zamek joannicki w Łagowie). 
Nie widzę zatem konkretnych podstaw, aby sugerować, że zamek w Słońsku 
sięgał dalej na zachód, niż dotąd ustalono. Nie można też porównywać propor-
cji zamku w Swobnicy, który służył głównie celom militarnym, z zamkiem ba-
liwa, siedzibą reprezentacyjną. Elewacja skrzydła renesansowego Th. Rungego 
(il. 11 i 13) w tym przypadku mogłaby zostać oparta na murze fundamento-
wym wcześniejszej budowli, zajmując teren domniemanego średniowiecznego 
przedbramia (il. 14). Między przedbramiem a fosą zachodnią znajdowałoby się 
wówczas pierwotne przedzamcze o powierzchni ok. 35 x 45 m, a więc zbli-
żonej do powierzchni samego zamku. Przykłady takiego rozwiązania znane 
są z późnych zamków krzyżackich (Królewiec, Ragneta n. Niemnem). Takie 
międzymurze zwane w niemieckiej literaturze Zwingerem chroniłoby zamek 
od strony najbardziej narażonej na atak, zakładając, że przedzamcze otoczone 
tylko wałem i fosą nie stanowiło dostatecznie silnego punktu oporu.

Pozostało jeszcze zagadnienie jednofazowej budowy zamku w XV w., 
co miało wynikać z jednorodnej struktury muru. Otóż w całości wykonane 
w wątku gotyckim z cegły o znacznych różnicach długości i szerokości (265-
290 x 126-140 mm) wykazują jednak wyraźną dyferencję w technice murowa-
nia między strefą do wysokości okulusów i fryzu, czyli do wysokości 8,5 m, 
gdzie główka jest zendrówką, a 3-metrowa strefą górną, w której zendrówka 
tylko sporadycznie się pojawia (il. 15 i 17). Właśnie ta technika murowania – 

31 We wstępnej części Hausbuchu: „Was die alten Gebäude des Hauses anlangt, so haben 
selbst in zwei stöcken (budynki) bestanden, der eine Oestwerts ist von undenklichen Jahren 
gebaut gewesen, und hat man von dessen eigentlichen Anfange keine Nachricht finden kön-
nen. Den anderen Stock nach Westen zu hat ein Heer Meister Thomas von Runge Seeligsten 
Andenkens aufgeführt. Die Brücke oder Auffahrt des Schlosses ist nach Norden und umb 
dieses Haus ein schlecht rum der Graben gewesen”.
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a nie wymiary cegły, mieszczące się w parametrach typowych dla XIV-XV w. 
– świadczy o wykonywaniu budowy przez dwa różne warsztaty murarskie, 
co wydaje się naturalne przy 30-letnim okresie wznoszenia zamku. Dolna stre-
fa obejmowałaby zatem niezagłębioną w teren kondygnację piwniczną i wysoki 
parter (4 m), sięgający okulusów i fryzu. Od strony podwyższonego dziedzińca 
odkryto w tej kondygnacji troje drzwi i zwieńczenie okna. Niezwykle pomoc-
nym w próbach odtworzenia pierwotnego wyglądu skrzydła jest miedzioryt 
Meriana z 1652 r., ukazujący elewacje wschodnią i północną dwukondygnacyj-
nego zamku. 7-, 8-okienny, wysoki parter, oddzielony fryzem od 11-okiennego 
piętra elewacji wschodniej i 3-okienny parter wobec 4-okiennego piętra pół-
nocnej elewacji szczytowej. Istotnym szczegółem ryciny jest okno parteru 
na południowym skraju elewacji wschodniej, wyróżniające się znacznymi wy-
miarami wśród pozostałych okien, sugerujące istnienie w tym miejscu kaplicy 
zamkowej. Wprawdzie Merian ukazuje zamek po renesansowej rozbudowie, 
która zapewne zmieniła wystrój zewnętrzny gotyckiego skrzydła, aby dopa-
sować je do nowego skrzydła zachodniego (szczyty, tynki, być może kształt 
okien), mało prawdopodobna byłaby jednak zmiana osi okiennych. W oparciu 
o powyższe przesłanki przedstawiam próbę odtworzenia zamku przed baroko-
wą przebudową (il. 14). 

W 1976 r. nie podjąłem tematu zamków krzyżackich. Marginalnie tylko 
zaznaczyłem obecność tego zakonu rycerskiego na naszym terenie, opisując 
rozbudowę zamku w Świdwinie. Przesłanką do przyjęcia takiego stanowiska 
był brak znaczącej działalności budowlanej Krzyżaków w okresie apogeum 
budownictwa zamkowego (XIV w.) w zachodniopomorskim kręgu kulturo-
wym. Niemniej po przejęciu Nowej Marchii w latach 1402-1455 przez tenże 
zakon, działalność ich wyraziła się nie tylko w ściąganiu podatków, ale także 
w budownictwie, aczkolwiek – w porównaniu z ich „rodzimymi” zamkami 
na obszarze między Człuchowem a Tylżą – w bardzo ograniczonym zakre-
sie. Podczas gdy graniczący z księstwem konwentualny zamek w Człuchowie 
i prokuratorski w Bytowie są wyczerpująco przedstawione w fachowej literatu-
rze, tylko ogólnikowe informacje znajdziemy tam o siedzibach wójtów, straż-
nicach, folwarkach obronnych czy lokum komornika w Nowej Marchii. Oto 
kilka przykładów.

Jeszcze przed wykupieniem ziemi nowomarchijskiej komturię człuchow-
ską strzegła od zachodu strażnica (Wildhaus) w Czarnem, zbudowana nad rze-
ką Czernicą przy trakcie Człuchów-Szczecinek, pięć kilometrów od granicy 
z księstwem zachodniopomorskim. Wzniesiona w latach 1396-1403 stała się 
najsilniejszą spośród trzech przygranicznych strażnic: w Białym Borze (1382) 
i Lędyczku n. Kudową (przed 1437), do tej pory archeologicznie jeszcze nie-
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zlokalizowanych. Relacja Guerquina32 i Leksykonu zamków w Polsce33 z uwagi 
na skrótowy charakter nie w pełni uwzględniają dane z dokumentacji urbani-
stycznej miasta, opracowanej w 1960 r. przez P. Gartkiewicza i J. Widawskiego 
(il. 18), poszerzonej w 1967 r. przez autora o dokumentację historyczną zam-
ku34. Strażnica w Czarnem – jako przeciwwaga strategiczna do zamku książę-
cego w Szczecinku z 2. poł. XIV w. – stała się obok strażnicy w Bezławkach 
i Garbnie k. Kętrzyna, również wzniesionych w tym samym czasie, ważną 
pozycją w badaniach nad strażnicami krzyżackimi.

Budowę strażnicy a zarazem siedziby komornika zakonnego w Czarnem 
wyprzedziło założenie miasta na prawie chełmińskim (1395) i powstanie mły-
na wodnego, spiętrzającego wody Czernicy w kierunku północnym. Już wcze-
śniej, w latach 80. XIV w., przeniesiono na ten teren zakonny folwark z Sokoła35. 
Warunki obronne wykorzystano przy lokalizacji strażnicy (wzdłuż biegu rzeki, 
ok. 100 m na północ od wałów miasta). Zachowały się mury obwodowe wyso-
kości 3-5,5 m, wyznaczające nieregularny, trapezowy plan zamku, wykonane 
z głazów narzutowych, tworzących obecnie wzmocnienie skarpowe wynie-
sienia zamkowego od wschodu, południa i zachodu. Najkrótszą, 38-metrową 
flankę od strony miasta, wzmocnioną mokrą fosą, zaopatrzono w kwadratową 
wieżę o boku 9 m, wysuniętą na 3 m przed lico murów. Na przeciwległym 
krańcu wschodniego boku zamku (o długości 80 m) wzniesionego równolegle 
do drogi w kierunku Bytowa, umieszczono budynek bramny otwarty na dzie-
dziniec zamkowy i wysunięty na zewnątrz na 4,5 m. Północno-wschodni odci-
nek murów o długości 75 m został rozebrany w 1961 r. W północnym narożni-
ku zamku zachowały się relikty prostokątnej, płytkiej baszty otwartej również 
ku dziedzińcowi, prototypu bastei, bowiem łatwo było ją później zaadaptować 
do ustawienia dział. Do tej pory nie wiemy, czy i w którym miejscu znajdował 
się pierwotnie dom mieszkalno-spichrzowy (por. tzw. Kemenate w Chomęto-
wie i Bezławkach). Z informacji malborskiego szafarza z 1413 r. dowiadujemy 
się, że w zamku przechowywano 2 tony miodu, 3 beczki śledzi, zasolone mięso 
2 osłów, 3 połowy wołu, 1 tonę dorsza, 1 tonę smalcu i 17 łasztów owsa, a dwa 
lata później inwentura wśród uzbrojenia wymienia 1 puszkę na kule kamienne, 
6 hakownic, proch i 3 pancerze.

32 Guerquin 1984, s. 129.
33 Leksykon zamków w Polsce 2001, s. 137.
34 Gartkiewicz, Widawski mpis; Radacki 1967.
35 Schmid 1924 i Antoni 1993, s. 247 podają, że folwark miał być przez rzekę i przez za-

stosowanie modelu Wildhausu zabezpieczony. Informacja Antoniego o zachowaniu murów 
kapitalnych budynku (?) w pałacu nie precyzuje czasu pochodzenia. Jego wymiary 15 x 37 m 
i wolno stojące położenie wykluczają oparcie tego obiektu z poł. XIX w. na murach średnio-
wiecznych (np. wymiary budynku w zamku prokuratorskim w Bytowie wynosiły 11 x 36 m).
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Podczas gdy kamienny mur zamku spajany był zaprawą wapienną, pod-
zamcze wzniesione wtórnie od północnego wschodu (o wymiarach 65 x 60 
m, czyli prawie 4000 m2 powierzchni, tj. o 25% większe od zamku) posiadało 
mur obwodowy z kamieni polnych łączonych gliną. Ostatnie fragmenty tego 
muru tuż przed rozbiórką zdołali zinwentaryzować w 1960 r. architekci Gart-
kiewicz i Widawski. W północno-wschodnim boku podzamcza, bliżej naroż-
nika zwróconego ku rzece, w czasie prac ziemnych w 1966 r. zidentyfikowano 
relikty oktogonalnej wieży, określonej przez Guerquina jako basteja i dato-
wanej wraz z podzamczem na koniec XVI w.36 Do takiego wniosku skłania 
analiza lustracji z 1565 r., w której wzmiankowana jest powierzchnia zamku 
– nie więcej niż 3 morgi chełmińskie (ok. 3500 m2) – a tyle wynosi powierzch-
nia zamku bez podzamcza; zatem ten obszerny majdan, zapewne z nietrwałą 
zabudową, służył również jako stanica postojowa dla zakonu. Zatrzymał się 
tu w 1448 r. wielki mistrz Konrad von Erlichshausen, w 1454 r. Krzyżacy per-
traktowali tutaj z księciem Erykiem I w sprawie wojsk zaciężnych. Zamek był 
też skutecznym punktem oporu, czego dowiódł początek wojny trzynastolet-
niej. Związek Pruski bronił się tutaj przed dwukrotnym atakiem Krzyżaków – 
przypuszczonym siłą 1500 żołnierzy najemnych w 1454 r., a następnie w stycz-
niu 1455 r., kiedy obroniono zamek przed 1900 żołnierzami nieprzyjaciela. 
W 1466 r. Czarne zostało formalną siedzibą starosty, ale dopiero dzięki Mikoła-
jowi Konarskiemu w połowie XVI w. stało się nią faktycznie. W międzyczasie 
teren majdanu zamkowego zajmowali mieszkańcy miasteczka, wznosząc tutaj 
12 domków. Zamierzając osiedlić się w zamku, starosta Konarski wypłacił jego 
mieszkańcom 170 marek odszkodowania i wymierzył poza obrębem murów 
rejon pod zabudowę, gdzie wkrótce powstało ok. 200 (?) domków. Dla siebie 
wzniósł „wielki drzewiany dom” o dwóch kondygnacjach, stajnię i owczarnię. 
Z tym wydarzeniem można łączyć budowę ww. murów podzamcza – dla jego 
mieszkańców namiastki murów miejskich, których notabene miasto Czarne 
nie posiadało. W owym czasie skuteczne w obronie były już tylko urządze-
nia bastejowe, bastionowe drewniano-ziemne lub murowane, uwzględniające 
działanie artyleryjskie. Zamek broniony w 1624 r. przez starostę Sapiehę przed 
Szwedami nie posiadał już niezbędnych walorów obronnych i został zburzony. 

36 Guerquin 1984, s. 129 i w ślad za ww. Leksykon zamków w Polsce 2001, s. 137, powołując 
się na Lustracje 1961, dochodzą do wniosku, że podzamcze powstało w końcu XVI w. Oto cytat 
z Lustracji (s. 37): „mur około kopca, który jeszcze dziś jest. W tym murze miasto było zasiadło, 
aniżeli p. Konarsczi [starosta Konarski] otrzymali, w którym domków 12 było zbudowanych, 
bo placu nie masz między murem, najwięcej 3 morgi miary chełmińskiej z któremi pan Ko-
narsczi po wzięciu posesyjnej wzięli ugodę, aby się z tego kopca poniżej przesiedlili, którem 
wymierzyli okręg, na którem się zbudowali i budują. 17 jest już domów więcej 100... ”.



19

W miejsce drewnianego dworu starostowie z rodu Sapiehów lub Wejherów 
(od 1695 r.) wznieśli pałac, który w 1830 r. opisywał N. G. Benwitz37. W tym 
miejscu rodzina von Livonius wzniosła w latach 1847-1850 pałac neogotycki, 
zachowany do dziś (il. 19).

Wyjątkową rolę – dzięki położeniu w rozwidleniu Warty i Odry – przypisu-
jemy Kostrzyniowi (il. 20 i 21), do 1252 r. ważnej komorze celnej Wielkopolski 
z castrum Costerin, do której także książęta zachodniopomorscy zgłaszali pra-
wa zwierzchnie (do 1323 r.). Ziemia kostrzyńska bez osady i grodu Kostrzyn, 
nadana w 1232 r. przez Władysława Odonica templariuszom, została w po-
łowie XIII w. opanowana przez Askańczyków, którzy uczynili z tego ośrod-
ka centrum administracyjne, siedzibę wójta „terra trans Oderana”. Osadzie 
na wyspie rzecznej (utworzonej z odnogi Warty u ujścia do Odry) Albrecht III 
nadał prawa miejskie w 1300 r., ale nad umocnieniami „Haus von Custerin” 
miano pracować dopiero ok. 1348 r.38 W 1402 r. Luksemburgowie zastawili 
Nową Marchię Krzyżakom. Według B. Schmida zakon wzniósł przed 1410 r. 
na południe od ww. „obronnego domu” umocniony obiekt, ale rozbudowano 
go dopiero po trzydziestu latach39. Klęska grunwaldzka przyniosła załamanie 
budownictwa zamkowego. W przypadku Kostrzyna ociągano się z podjęciem 
decyzji o budowie zamku dla wójta zakonnego, podobnie też w Drezdenku 
czy siedzibach komorników w Drawsku i Choszcznie. Wzmożenie działalności 
budowlanej charakteryzuje okres zwierzchnictwa wielkiego mistrza Konrada 
von Erlichshausena (1441-1449). Budowę zamku kostrzyńskiego przyspieszy-
ła konieczność zabezpieczenia się przed niezbyt przyjaznym sąsiadem – Ho-
henzollernami, elektorami branderburskimi40, jak i konkurencyjni w Nowej 
Marchii joannici (w latach 1427 – ok. 1460 budowany zamek baliwa w pobli-
skim Słońsku)41. Z dokumentów wynika, że w 1440 r. mistrz murarski Zahn 
z Gdańska podjął prace przy budowie zamku w Kostrzyniu, które kontynu-
ował mistrz Niclas, a od 1444 r. mistrz Jacob. Szczególnie ważną jest infor-
macja zawarta w korespondencji wielkiego mistrza z wójtem w Kostrzyniu42 
odnośnie budowy dużej wieży z gankiem straży w latach 1442-1445, berg-
friedu przy moście zwodzonym, skrzydła mieszkalnego określanego „eines 

37 Benwitz 1830, ss. 441-458 i Sembrzycki 1891/2, ss. 209-245 kwalifikowali jako resztki 
pałacu.

38 Voss, Hoppe 1927, ss. 305, 331-332, 334-335.
39 Schmid 1938, s. 63.
40 Fredrich 1913, ss. 87-92 i Murawski 1953, ss. 144-145. Fredrich spostrzegł zagrożenie dla 

zakonu ze strony Brandenburgii już po 1425 r.
41 Radacki 1976, ss. 154 i 312.
42 Joachim, Niessen 1895 w korespondencji podaje się „Turm mit Wehrgang”, „Bergfried 

an der Zugbrücke”, „Parcham mit 2 Türmen”; oraz Heidenreich 1932, s. 93.
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rechten Hauser” i międzymurza z dwoma wieżami. Mokra fosa miała otaczać 
całe założenie. Po ponownym przejęciu Kostrzyna przez Brandenburczyków 
w 1454 r. początkowo prawdopodobnie nie prowadzono prac przy zamku. Do-
piero utworzenie samodzielnego Margrabstwa Kostrzyńskiego dało margra-
biemu Janowi impuls do zburzenia zamku krzyżackiego i zbudowania na jego 
zrębach w latach 1536-1571 trójskrzydłowej renesansowej rezydencji, powięk-
szonej w 1600 r. o skrzydło południowo-wschodnie.

G. Voss i B. Schmid dopatrywali się w oktogonalnej wieży południowej 
(z kolistym cokołem) pozostałości z okresu zakonnego, różnili się natomiast 
w ocenie lokalizacji skrzydła mieszkalnego. Podczas gdy Voss miano reliktu 
zamku średniowiecznego nadał murom parteru skrzydła od strony Odry (po-
łudniowy zachód), Schmid sądził, iż pozostałości średniowiecznych budowli 
znajdują się w murze dziedzińcowym północno-zachodniego skrzydła zwró-
conego do Odry. Popełnił przy tym błąd w orientacji geograficznej, bowiem 
Odra znajduje się po stronie południowo-zachodniej. Przypuszczenie o orien-
tacji średniowiecznego domu w kierunku rzeki powtarza Leksykon  zamków 
w Polsce43. Zamek spłonął w 1945 r., dobrze jeszcze zachowane mury rozebrano 
do poziomu posadzki parteru w końcu lat 60. W zachowanych reliktach mu-
rów stwierdzić można wtórnie użytą cegłę gotycką, a w zewnętrznej, północ-
no-wschodniej ścianie rezydencji – wątek gotycki. Na podstawie koresponden-
cji wójta z wielkim mistrzem niełatwo uzyskać obraz układu przestrzennego 
zamku. Nie budzi wątpliwości identyfikacja oktogonalnej wieży renesansowej 
jako budowli o średniowiecznej metryce. Służyła ona do nadzoru ruchu tran-
zytowego przez Odrę. Wzmianki o moście pojawiają się już w 1390 r.; nowy 
był w 1451 r. w budowie, ukończono go w 1478 r. Południowo-wschodni bok 
zamku był zatem newralgicznym punktem dla kontroli ruchu.

W zamkach krzyżackich wjazd zwrócony był zwykle w stronę podzamcza, 
którego jednak w Kostrzyniu brakowało. Wobec braku podzamcza funkcje 
obronne pełniło miasto, w kierunku którego zwrócono bramę. Dlatego za-
pewne bramę umieszczono od południowego wschodu – by nie osłabiać flanki 
południowo-wschodniej (il. 22 i 23). „Bergfried an der Zugbrücke”, czyli wieża 
przy moście zwodzonym skierowanym ku miastu, powtórzona została w póź-
niejszej rezydencji. Skrzydło mieszkalne określane jako „prawy dom” – zapew-
ne w stosunku do wjazdu – znajduje analogie w zamku bytowskim czy olsz-
tyńskim, a zatem pokrywałoby się ono z renesansowym skrzydłem kaplicznym 
(północno-zachodnim). Nawet wymiary tego obiektu (15 x 42 m) były zbliżo-
ne do domu zakonnego w Bytowie (13 x 39 m) i Olsztynie (14 x 40 m). Opie-

43 Leksykon zamków w Polsce 2001, s. 230.
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rając się na obrysie zamku renesansowego, który prawdopodobnie wykorzystał 
mury fundamentowe zamku krzyżackiego, określić można rzut na 40 x 55 m. 
Po siedmiu latach (1440-1447) ukończono budowę kasztelu, w ciągu następ-
nych dwóch lat (1448-1450) miano otoczyć go palisadą (Parcham). 23 sierpnia 
1447 r. wielki mistrz pisał do hauptmana w Kostrzyniu, by wiosną następnego 
roku wznieść dwie wieże przy parkanie i wzmocnić w ten sposób obronność 
wjazdu do zamku44. W latach 1447-1448 przy zewnętrznych umocnieniach 
zamku niskiego w Malborku pojawiły się basteje umożliwiające użycie broni 
palnej. Takie rozwiązanie można by przyjąć także dla Kostrzyna.

Niniejsze sugestie rekonstrukcji krzyżackiego zamku mają na celu uła-
twienie oceny metod badawczych architektoniczno-archeologicznych, które 
w miarę odbudowy starego miasta staną się być może realne.

Dolina Warty i Noteci z szerokim pasem leśnym tworzyła naturalny te-
ren graniczny między Wielkopolską i Pomorzem, w którym rolę strategiczną 
odegrały grody w Santoku i Drezdenku. Z walk o nie toczonych przez księ-
stwa korzystali Askańczycy, zajmując w 1261 r. Santok, a w 1296 r. Drezdenko. 
Około 1300 r. z ziemi zdobytej na północ od linii Warty-Noteci margrabiowie 
utworzyli Nową Marchię, a z ziemi torzymskiej część składową Marchii Bran-
denburskiej. Obydwa grody w zintegrowanym politycznie terenie straciły swo-
je wcześniejsze strategiczne znaczenie i jako lenno trafiły w ręce rycerstwa.

Chciałbym uzupełnić informacje Leksykonu  zamków  w  Polsce (2001) od-
nośnie Drezdenka i wypełnić lukę, jaką tworzy brak hasła Santok. Grody 
w Santoku, położone przy spływie Noteci do Warty, pojawiły się w kronice 
Galla Anonima pod datą 1097. Gród o starszej metryce, znajdujący się na ni-
zinnym, wielkopolskim prawym brzegu Starej Warty, był archeologicznie 
badany w latach 1932-1933 i w 1958 r., a pomorski, na przeciwległym, mo-
renowym wyniesieniu – w 1934 r.45 (il. 26). W obrębie obwałowań wielkopol-
skiego grodu dolnego o średnicy ok. 240 m, z drewnianą zabudową i ulicami 
wyłożonymi dylami, w XII-XIII w. mieściła się siedziba kasztelana i archidia-
konatu. Po śmierci Krzywoustego (1139) stopniowemu zniszczeniu uległ wał 
tego castrum  maius, w ciągu prawie stuletniego okresu pokojowej stabilizacji 

44 Joachim, Niessen 1895, w liście wielkiego mistrza do kapitana w Kostrzyniu z 23 sierpnia 
1447 r.: „nächstes Früjahr diese beiden Türme errichten und so in wehrhaften Zustand in das 
Schloss gelangen kann”.

45 Brackmann, Unverzagt 1936, ss. 137-140, opis fazy 9-12 odkrytego grodu z zabudową 
murowaną w oparciu o badania z 1932/1933. Sprawozdanie z badań 1934 r. nie ukazało się. 
Badania z końca lat 50. podsumowały U. Dymaczewska i Z. Hołowińska (Dymaczewska, Ho-
łowińska 1961, ss. 51-52), dodając, że ulice podzamcza w XIV w. były brukowane, a do zamku 
wiodła kamienna brama (Podehl 1975, ss. 291-302, 700-704). Historyczne tło zamku górnego 
przedstawił E. Rymar (Rymar 1997, ss. 43-63).
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w jego północno-zachodnim narożniku wyznaczone zostało znacznie mniej-
sze umocnienie o średnicy 80 m. Po odstąpieniu przez Władysława Odoni-
cza ziemi torzymskiej Henrykowi I Brodatemu (1234) nastąpiło wzmocnienie 
grodu w materiale kamienno-ceglanym. Po rychłej śmierci śląskiego księcia 
(1238) Barnim I zdobył zamek dolny, by oddać go już po roku. W 1244 r. 
odbudował zburzony sto lat wcześniej przez Krzywoustego gród wyżynny, 
którego położenie – sądzę – pokrywa się z obecną wieżą widokową nad San-
tokiem. Już w 1255 r. Pomorzanie stracili tę strażnicę na rzecz margrabiów, 
natomiast zamek dolny pod rządami Przemysława I i II zyskał na znaczeniu. 
W wydzielonym obwodzie północno-zachodnim, tzw. castrum minus (il. 24), 
miał się znajdować dom książęcy, w którym na stałe mieszkał kasztelan (1266). 
Poza obrębem castrum minus, ale jeszcze w otoczeniu nienaprawianych obwało-
wań castrum maius, wzniesiono kościół św. Andrzeja, probostwa archidiakonatu 
podległego Poznaniowi do czasu utraty Santoka. Tutaj zamieszkiwali wojowie 
(milites), służba (populares) i rzemieślnicy (mechanici). Kilka razy zdobywany 
przez margrabiów (1265, 1270-1278), ostatecznie stał się trwałą zdobyczą bran-
denburską w 1296 r. Nie mając już strategicznego znaczenia, a tylko wartość 
jako strażnica celna na Warcie, pozostał lennem rodów rycerskich. W 1365 r. 
von der Ostenowie poddali zamek w Santoku jako lenno królowi Kazimie-
rzowi Wielkiemu, który osadził tutaj swojego kasztelana. W 1370 wójt mar-
grabiego Otto IV Hasso von Wedel z Krępcewa zdobył zamek i został nagro-
dzony lennem Santoka. Odbudował go na miejscu dotychczas umocnionym 
w formie typowej dla małych zamków rycerskich la motte. Zbadany w latach 
1932-1933 przez Unverzagta (il. 25) przedstawia się następująco: kwadratowe 
plateau o średnicy 22,5 m wyniesione było 8 m nad mokrą fosą o szerokości 
dna 7 m. 45° spadek la motte w dolnej partii wzmocniony był dębowymi słupa-
mi, by wyżej przejść w 30° stok. Przypuszczalnie la motte u podstawy osiągało 
50 m. Obronność plateau zapewniała prawdopodobnie palisada, nie natrafiono 
bowiem na ślady muru obronnego. Na środku wzniesienia odkryto szeroki 
(80 cm) kamienny fundament wieży mieszkalnej o wymiarach 5 x 5 m, da-
towanej na ok. 1420 r., a więc na czas władztwa joannitów, którzy w 1397 r. 
otrzymali Santok w zastaw od Zygmunta Luksemburczyka, cesarza niemiec-
kiego, margrabiego, i jednocześnie króla Węgier. Zastaw trwał do 1457 r. Wieża 
mieszkalna miała nawiązywać do podobnej, istniejącej od ok. 1370 do 1420 r. 
To zjawisko tłumaczy zwrot w budownictwie obronnym joannitów, którzy 
w XV w. nieskorzy byli do kontynuowania XIV-wiecznego modelu warow-
nego zamku, kiedy nie widzieli potrzeby manifestowania znaczenia zakonu 
na dzierżawionych terytoriach, jak w wójtostwie Torzym i Rzepinie.
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W celu pełniejszego zaprezentowania tej problematyki dotyczącej joanni-
tów i Krzyżaków w Nowej Marchii przedstawię pokrótce losy obu zamków 
w Santoku w 1. poł. XV w.

Krzyżacy, dzierżawiąc od 1402 r. Nową Marchię, natknęli się przy granicy 
na wysokości Santoku na obronną wieżę mieszkalną, oddaną przez joanni-
tów rycerzowi Henrykowi Greifenbergowi. Ten fakt zadecydował, że z upo-
ważnienia Krzyżaków Otto von Marwitz zbudował zamek na przeciwległym 
brzegu Noteci (dzisiaj ujście Noteci do Warty jest przesunięte prawie 1 km 
na wschód), na miejscu grodu z czasu Barnima I. Zamek został odkryty 
w 1934 r. przez Unverzagta46. W wyniku antagonizmów między von Greifen-
bergem a Marwitzem zamek na wzgórzu został zdobyty i spalony w 1418 r. 
Polacy wykorzystali okazję i zajęli w 1419 r. zamek dolny, chcąc odbudować 
swą pozycję wobec Brandenburgii. Jednakże już w następnym roku elektor 
Fryderyk I podczas wyprawy przeciw Polsce odbił zamek w Santoku, paląc go. 
Joannici, w dalszym ciągu jako dzierżawcy elektora, odbudowali zamek dolny 
w poprzedniej postaci (obronnej wieży mieszkalnej), podczas gdy górny zamek 
pozostał ruiną.

W czasie wojen husyckich wójt joannicki Henning Runge, zarządzający 
w 1433 r. zamkiem dolnym, w obawie o utratę nieruchomości stanął po stro-
nie polskiej sprzyjającej Husytom. To ułatwiło wojskom husyckim przeprawę 
przez Noteć i zaatakowanie Nowej Marchii od strony Santoka. Zamek krzy-
żacki nie był wówczas jeszcze odbudowany, w czym zresztą przeszkadzali jo-
annici i Polacy. Dopiero w następnym roku wójt zakonny donosił wielkiemu 
mistrzowi Paulowi von Rusdorfowi (1422-1441) o zwożeniu budulca drzew-
nego z Gorzowa i możliwości podjęcia prac, jeżeli zaistnieją dogodne między-
państwowe warunki polityczne. Te zapewne nie były najlepsze, co wynika 
z korespondencji elektora Fryderyka II z Rusdorfem z 1438 r. Elektor obarczał 
wielkiego mistrza odpowiedzialnością za zamierzaną przez wójta Nowej Mar-
chii Hansa von Stockheima budowę zamku w Santoku47, która oznaczałaby 
dla Polaków realizację nieprzyjaznych wobec nich planów strony krzyżackiej. 
W odpowiedzi Rusdorfa określenie Festchen (zameczek) i Berg friedchen (wie-

46 Unverzagt 1942, s. 282 podaje, iż drewniana zabudowa mieściła się wzdłuż wewnętrz-
nego biegu wału, podczas gdy majdan był wolny od zabudowy. Miało to świadczyć o funkcji 
militarnej grodu jak w Kliestow k. Lubusza. Na s. 289 oświadcza, że odkrywki na tzw. Schloss-
bergu nad Santokiem potwierdziły pisemne przekazy o zburzeniu grodu (Barnima I).

47 Rymar 1997, ss. 56-59.



24

życzka)48 miało odzwierciedlać słabą fortyfikację zamku, oddanego zresztą 
wkrótce (1442) rycerzowi Ottonowi von Marwitzowi. Zdaniem Lüpkego było 
to odtworzenie stanu obronnego sprzed 1418/1419 r.49 Odpowiedzią ze stro-
ny elektora było zbudowanie w 1446 r. mostu na Noteci, który w przyszło-
ści miał ułatwić odzyskanie ziemi nowomarchijskiej. Za namową wielkiego 
mistrza von Erlichshausena książęta na Słupsku i Wołogoszczy wysłali swe 
wojska, by zaatakować zamek Brandenburczyków w Santoku, wykorzystując 
pretekst budowy mostu na Noteci. Wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. 
W 1454 r. za niską cenę Krzyżacy zwrócili Brandenburgii zastawioną pół wie-
ku wcześniej Nową Marchię i tym samym, w wyniku połączenia ziem na pół-
noc i południe od linii Noteci-Warty, zamki po obu stronach rzeki straciły 
swoje strategiczne znaczenie. Na skutek niwelacji terenu dolnego zamku, póź-
niejszej siedziby rycerskiej von der Osten, von Radowitz, a w końcu Rülicke 
do 1620 r., odczytać można było tylko nawarstwienia kulturowe do XVI w. 
W obu zamkach: tak krzyżackim, jak i joannickim, nie zastosowano modelu 
charakterystycznego dla zakonu. Zamki wzniesiono według kształtu typowe-
go dla małych siedzib rycerskich.

Drezdenko wymienione przez Galla Anonima jako graniczny gród Polan, 
należało krótko do księstwa zachodniopomorskiego (1252-1265), by w końcu 
stać się łupem Askańczyków (1296). W 1317 r. margrabia Waldemar przekazał 
zamek wraz z miastem rycerzom Henrykowi i Burchardowi von der Osten. 
Zamek stanowił dla Korony Polskiej ważny obiekt strategiczny, zdobywany 
był w latach 1368-1372 i 1402-1406. W 1408 r. Ulryk von der Osten sprzedał 
miasto wraz z zamkiem Krzyżakom. 

Słowiański kolisty gród o średnicy ok. 100 m (il. 27 i 28), położony na łasze 
rzecznej Noteci (tzw. Leniwej), w XIII w. siedziba kasztelana, został podobnie 
jak w Santoku wykorzystany decentrycznie przez rycerzy von der Osten do bu-
dowy la motte. Powstało ono wraz z podzamczem w południowo-wschodniej 
części grodu. Kulke domniemywał tutaj istnienia drewnianej wieży mieszkal-
nej, spalonej ok. 1410 r. To przypuszczenie motywuje prośbą wójta skierowaną 
do wielkiego mistrza z 3 marca 1414 r. o pomoc przy odbudowie Berg friedu. 
Wobec konieczności wypłaty Polsce reparacji wojennych po klęsce pod Grun-
waldem (100 tys. kop groszy czeskich) zakonowi nie było łatwo wesprzeć fi-

48 Określenie średniowieczne Berchfrit obszernie wyjaśnił O. Piper w „Burgenkunde” – 
reprint wyd. z 1912 r. – Piper 1993, ss. 173-175. Etymologicznie wywodzi od „bergende Ein-
friedung” („warownie okolone wzniesienie”), niezależnie od budulca. To odpowiada założeniu 
obronnemu u Albrecht 1995, s. 39 jako la  motte  z drewnianą wieżą mieszkalną, typową dla 
niskiej warstwy rycerskiej po XV w. włącznie.

49 H. Lüpke u Brackmann, Unverzagt 1936, s. 54, przyp. 57.
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nansowo odbudowę zamku. W międzyczasie, od czerwca do września 1414 r., 
druga wyprawa polska pogłębiła kryzys gospodarczy zakonu. Dopiero 19 lipca 
1429 r. wójt Nowej Marchii donosił wielkiemu mistrzowi von Rusdorfowi, 
że zamek w Drezdenku uzyskał obronność. Aby zapewnić zamkowi formalną 
przynależność do Nowej Marchii, przesunięto główny nurt Noteci bardziej 
na południe od miejscowości. Zakon przydzielił w Drezdenku burgrabiemu 
4 pachołków i 4 strażników, oddelegowanych z zamków w Gniewie, Gdań-
sku, Człuchowie i Tucholi. Konrad von Erlichshausen podniósł burgrabiego 
na Drezdenku do rangi prokuratora i dodał mu zarządcę (Kumpan) do pomocy. 
Prawdopodobnie mury obwodowe nie zostały jednak wzniesione do lat 40. 
XV w., bowiem w 1444 r. wójt krzyżacki w Świdwinie pisał do Malborka, iż 
prace przy budowie własnego zamku nie pozwalały mu przejąć wyznaczonego 
zadania w Drezdenku. Już jednak w następnym roku informował o podjęciu 
robót przy budowie, które w 1453 r. musiały być przerwane, mimo ich nie-
ukończenia50. Przyczyną była wojna trzynastoletnia. Dodatkowo zwrot Nowej 
Marchii zastawcy przyczynił się do utraty strategicznego znaczenia Drezden-
ka, podobnie jak Santoku. Początkowo zamek dzierżawił Krzysztof Polenz, 
a po 1459 r. Borkowie. 

Interesującą ilustracją ówczesnego wyglądu zamku jest opis z 1503 r.51 
W przystępnym dla czytelnika tłumaczeniu: 

„mury obwodowe na 7-11,5 m wysokie, przy czym te niższe partie czynią 
wrażenie nieukończonych. Budynek mieszkalny o 15 wiązarach, dwukondygna-
cyjny, z dwiema dużymi izbami na parterze i kaplicą oraz 3 komorami na piętrze; 
obok piekarnia, kuchnia, tuż przy niej wieża z dwoma sklepieniami; budynek 
bramny z drugą kondygnacją szachulcową o 10 wiązarach kryty dachem pulpi-
towym, wykonany przez Krzysztofa Polenza. Na dziedzińcu studnia. Z czterech 
mostów zwodzonych dwa nowo zbudowane a dwa naprawiane. Zamek otoczo-
ny fosą z palisadą pośrodku, stok także wzmocniony palisadą z dębowych dyli. 
Na podzamczu lub zwingerze stajnia zbudowana jako spichlerz o 10 wiązarach, 
wyłożona posadzką i kryta dachówką. Przez bramę o 3 wiązarach wchodzi się 
na podzamcze ze stajnią i suszarnią, otoczone fosą o długości 20 wioseł (ok. 40 
m), od strony zamku wzmocnioną bierwionami. Z wyspy „grodowej” przechodzi 
się na drugą wyspę rzeczną po stronie wschodniej52. Przy fosie podzamcza dom 
bramny o 5 wiązarach zbudowany z drewna – spichlerz kryty dachówką. Na po-

50 Kulke 1935, ss. 39-40 (w oparciu o archiwa w Królewcu); Codex 1856, t. 18, s. 338; Berg-
haus 1856, s. 468.

51 Reckling 1898, s. 13.
52 Plany Drezdenka z XVIII w. różnią się w narysie wyspy na wschód od grodowej (por. 

plan wg Furstenhoffa sprzed 1740 r. z planem Preusa z 1740 r., reprod. Biranowska-Kurtz 1985, 
ryc. 11 i 15). Wydaje się, iż wyspa ta została w ciągu 1. poł. XVIII w. zintegrowana z lądem; 
na planie Preusa ukazana jest w szczątkowej postaci.
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dwórzu folwarcznym spichlerz zbożowy o 7 wiązarach, kryty gontem i ceglana 
stodoła. Zamek wybrukowany kamieniami polnymi”.

Budowa twierdzy w 1602 r. na wschód od miasta przesądziła o losie zamku. 
Nastąpiła powolna rujnacja obiektu. Berghaus w 1856 r. pisze nawet, że „ze śre-
dniowiecznego zamku w Drezdenku pozostały tylko mury przy ziemi. Znajdu-
ją się one na wzniesieniu na północ od miasta, otoczone głęboką fosą z wodą”. 
Około 1900 r. kupiec, który nabył ten teren, przy sprzedaży kamieni z ruiny 
uzyskał tylko 30% sumy, którą wyłożył przy nabyciu nieruchomości.

Na podstawie podkładów kartograficznych i badań prowadzonych w 1953 r. 
pod kierunkiem prof. Z. Kaczmarczyka53 zlokalizowano zamek w obrębie 
ogródków działkowych na północny zachód od budynku poczty. Jeszcze przed 
połową XX w. widoczne były zarysy obwałowania nad Leniwą Notecią i moż-
na było wyodrębnić na 1,5 m wysokie sztuczne wyniesienie dawnego la motte 
w południowo-wschodniej części tego ogromnego grodziska. Według planu 
Preusa gród leżał na wyspie w obrębie rozlewisk Leniwej Noteci. Owalny za-
rys grodziska o osiach 90 i 70 m pokrywał prawie całą powierzchnię wyspy. 
Przez podzamcze na wschodniej wyspie przebiegał trakt z Poznania do Szcze-
cina, co zapewne pozwalało w średniowieczu kontrolować komunikację przez 
Noteć.

Te, jak dotąd, nikłe wyniki badań zamków krzyżackich w Santoku (górny) 
i Drezdenku dają jednak podstawy do uznania kontynuacji in loco wcześniej-
szych pomorsko-polskich grodów. Z uwagi na bliskość silnego ośrodka, jakim 
było ufortyfikowane miasto Gorzów, Krzyżacy nie przywiązywali większe-
go znaczenia do zamku w Santoku. Utrzymał on rangę przeciętnej warow-
nej siedziby rycerskiej i pozostawiony został w dyspozycji świeckiego rycerza. 
Natomiast Drezdenko, jako druga po Kostrzyniu (aczkolwiek nieukończona) 
krzyżacka twierdza graniczna Nowej Marchii, dopiero w latach 40. XV w. osią-
gnęło stan umocnień porównywalny z zamkami konwentualnymi.

Nowa Marchia przez okres przynależności do państwa krzyżackiego utrzy-
mała dawny brandenburski podział terytorialny; jedynie wójt, będąc członkiem 
zakonu, w zastępstwie wielkiego mistrza pełnił funkcję zarządzającego nad całą 
prowincją54. Zakonowi potrzebne były miejsca, w których gromadzonoby da-
niny ściągane ze wsi, jak i własne produkty rolne. W związku z tym powstały 
zabudowania tzw. Ordenshöfe w obrębie obwarowań miejskich w Gorzowie, 
Choszcznie, Drawsku, Myśliborzu i w dawnym obronnym folwarku rycerskim 
w Chomętowie. Zarządzali nimi komornicy, angażowani przez wójta z miej-

53 Wędzki 1953, ss. 369-372; Wędzki 1967, ss. 157-158.
54 Heindenrich 1932, ss. 84-88.
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scowej ludności. O tych folwarkach, które w przypadku Gorzowa i Choszczna 
w latach 40. miały przybrać obronny charakter, wiemy niewiele.

W Gorzowie, na miejscu miejskiego podwórca gospodarczego w południo-
wo-wschodnim narożniku średniowiecznego miasta – obecnie ul. Obotrycka 
(il. 29), w 1403 r. Krzyżacy zlokalizowali swój folwark55. Między 1440 a 1454 r. 
miał on być umocniony murami obronnymi, a więc rozbudowany w zamek. 
Z listu wójta do wielkiego mistrza z 25 lipca 1443 r. wynika, że zamek opierał 
się o mury miejskie, które właśnie wówczas na skutek wysokiego poziomu 
wód Warty na długości ok. 25 m runęły do rzeki. Zerwana została także część 
młyna zakonnego. Nie wiemy, czy polecenie wzmocnienia zamku murem 
i basztami, wydane przez wielkiego mistrza 23 sierpnia 1447 r., zostało przez 
wójta Georga von Egloffsteina wykonane. W każdym razie w 1451 r. ufortyfi-
kowany folwark zamieszkiwało 2 strażników, 5 pachołków, kucharz, woźnica, 
wartownik bramy, stajenny, służąca pasąca bydło, a więc 12 osób posługują-
cych komornikowi. Według Heidenreicha wójt von Egloffstein miał najczę-
ściej przebywać w Gorzowie. Po wycofaniu się Krzyżaków w 1455 r. miano 
ów folwark zburzyć. Dzisiaj znajduje się w tym miejscu budynek gimnazjum 
z 1859 r.

Założenie folwarku zakonnego w Choszcznie natrafiło na opór miasta. Aby 
go złamać, na pomoc wójtowi pospieszył w 1443 r. komtur z Elbląga, Hein-
rich von Plauen. W bezwzględny sposób rozprawił się z mieszczanami przy 
pomocy egzekucji i wygnania oponentów z miasta. Miastu zabrano kwartał 
w południowo-wschodnim narożniku obwarowań i wstrzymano część sta-
rych przywilejów. Następnie miano tutaj pobudować folwark zakonny. Być 
może podobnie jak w Gorzowie wzmocniono go murem obronnym56. Ten 
obronny folwark (il. 30) chroniła nie tylko znajdująca się nieopodal Wysoka 
Brama z przedbramiem wraz z pozostałymi dwiema bramami miasta; dodat-
kowo zabezpieczono go broną i mostami zwodzonymi nad dwoma fosami, 
utrudniając tym samym przepędzanie bydła z miasta na pastwiska. Zmusiło 
to mieszczan do przebicia dodatkowej furty w murach miejskich. W 1445 r. ko-
mornik w Choszcznie dysponował osobistym sługą, 4 wartownikami, stajen-
nym, kucharzem, odźwiernym, pachołkiem, 2 rybakami, piekarzem, pasterką 
i piwnicznym, a więc załogą podobną ilościowo do gorzowskiej. Po wycofa-
niu się Krzyżaków obiekt funkcjonował dalej jako tzw. dwór Rowedela, który 

55 Eckert 1891, ss. 17, 48 i 52; Joachim, Niessen 1895, s. 961; Wittlinger 1932, tabl. 13 (plan 
z 1721 r.); Keyser 1939, s. 573; Wróblewska 1967, ss. 177, 196 i przyp. 13.

56 Berg 1923, s. 73; Berg b.r., s. 126; Keyser 1939, s. 137; Murawski 1953, s. 152 w oparciu 
o akta archiwum w Królewcu Ordensfoliant 16. I 17. dot. poleceń wielkiego mistrza dla urzęd-
ników zakonnych w N. Marchii i Voigt 1863, ss. 290, 307.
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w czasie wojny trzydziestoletniej został zrównany z ziemią. Po zniszczeniach 
II wojny światowej teren dawnego folwarku został zabudowany budynkami 
mieszkalnymi.

W przeciwieństwie do posiadających własny zarząd dworów obronnych 
w ww. miastach dwory w Drawsku, Myśliborzu i folwark w Chomętowie 
podlegały bezpośrednio wójtowi Nowej Marchii. Słudzy zakonu, wyłonie-
ni spośród miejscowej ludności, określani mianem zarządcy, piwnicznego 
czy kuchennego, zarządzali tymi nieruchomościami wraz z ziemią. Pobierali 
daniny z płodów ziemnych i opłaty sądowe, przekazując je do dyspozycji wójta. 
Ten przebywał kolejno w powyższych dworach. Najstarszy dwór znajdował 
się w Drawsku, założony już w XIV w., w 1400 r. wykupiony przez Krzyża-
ków, po 1402 r. przydzielony do wójtostwa zakonnego w Świdwinie. Według 
P. Niessena57 dwór znajdował się w południowo-wschodnim narożniku mia-
sta, blisko murów miejskich (il. 31), gdzie później ulokowany został tzw. Brie-
sen, nieruchomość rodziny Pritzen. W 1401 r. miasto przekazało zakonowi łąkę 
po południowo-wschodniej stronie murów miejskich. Podobnie jak w Draw-
sku oprócz informacji historycznych niewiele wiemy o dworze w Myśliborzu. 
Wymieniony w 1410 r., lokalizowany był przez E. Keysera przy Burgstrasse58, 
a więc na miejscu domniemanej curiae de Soldin templariuszy sprzed 1260 r., 
a następnie dworu margrabiów brandenburskich, zburzonego przez mieszczan 
w 1349 r. Dwór myśliborski miał być założony za czasów wójta Egloffsteina 
(1445-1446).

Folwark w Chomętowie, 7 km na zachód od Dobiegniewa, dzięki poło-
żeniu na półwyspie długiego na 6 kilometrów jeziora Osiek (il. 32), a więc 
w naturalnych warunkach obronnych, stał się najważniejszym gospodarstwem 
zakonnym w Nowej Marchii. Wójt Baldwin Stal kupił w 1403 r. „dy kemna-
de und den hoff hermenstorp” od Jakuba von Papsteina. To określenie nie-
ruchomości chomętowskiej pojawiło się już w nadaniu lennym margrabiego 
Ludwika Rzymskiego dla Betkina von der Ostena w 1350 r., a zatem budowę 
dworu należałoby przypisać rycerzom Henningowi i Ludkowi von Kremzow 

57 Niessen 1895, ss. 6, 23; Heidenreich 1932, ss. 26 i 95; Podehl 1975, ss. 428 i 665 podają, 
iż „hus” adaptowany przez zakon mógł być tym, który margrabia Otto w 1371 r. dał w zastaw 
Wedlom na Mielnie i Krępcewie, ale już w Księdze Ziemskiej Karola IV z 1375 r. (Landbuch der 
Mark Brandenburg 1940, s. 66) nie jest wymieniony.

58 Keyser 1939, s. 641; Wittlinger 1932, ss. 70, 73 i tamże Exkurs, ss. 138-140; Alberts 1930, 
s. 18; współczesna literatura polska skłania się do lokalizacji curiae i castrum w sąsiedztwie b. 
kaplicy Św. Ducha przy ul. Bohaterów Warszawy (Wróblewska mpis, ss. 8-9).
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(z Krępcewa)59. Wcześniej, bo w 1328 r., caminata et curia wymieniona była w nie-
istniejącej od 1340 r. miejscowości Blocksdorf k. Choszczna60. Z łacińskiego 
caminata oznacza pomieszczenie ogrzewane kominkiem. W nazewnictwie nie-
mieckim Kemenate występuje już od XIII w. w Minden, Brunszwiku czy Go-
slarze jako patrycjuszowski dwukondygnacyjny murowany, jednoprzestrzenny 
dom z kominkiem lub jako kuria kanoników, np. w Lubece61. W Brunszwiku 
Kemenaty – przy grubości murów poniżej 1 m i wysokości 6-7 m do gzym-
su, były dwukondygnacyjne, pozbawione cech obronnych (w przeciwieństwie 
do obronnych wież mieszkalnych w mieście) i nawiązywały raczej do wcze-
śniejszych reprezentacyjnych budowli o jednoprzestrzennych kondygnacjach 
(tzw. Saalgeschosshaus), oczywiście w zredukowanej formie. Kondygnacje dzie-
lił drewniany strop, a kominek umieszczony przy dłuższej ścianie ogrzewał 
kondygnację przyziemia.

W polskiej literaturze poświęconej zamkom tego rodzaju obiekt nie został 
do tej pory odnotowany62. Odpowiednikiem caminate – Kemenate nie może 
być komnata, które to pojęcie odpowiada w Polsce izbie mieszkalnej (według 
S. Kozakiewicza), a nie wolno stojącemu obiektowi. Stosuję zatem do obiektu 
w Chomętowie nazwę niemiecką – Kemenate. Ten dwukondygnacyjny budy-
nek o wymiarach 9 x 15 m, postawiony w najwyższej części półwyspu o wy-
miarach ok. 50 x 80 m, na osi północny zachód – południowy wschód, zwróco-
ny był szczytem do brzegu jeziora, fasadą zaś – do dziedzińca folwarku (il. 33). 
Na półtorametrowych kamiennych murach płytkiej piwnicy wznosi się mur 
ceglany o grubości 1 metra. Parter o wysokości 4 m, kryty stropem (obecnie 
z XVI w.), zaopatrzony jest aktualnie w wejście na osi fasady – powstałe zapewne 
przez poszerzenie pierwotnego portalu; po bokach rozmieszczono symetrycz-
nie dwie ostrołukowe wnęki okienne o wymiarach 1 x 2,5 m. Na osi wejścia 
zamurowano okulus o średnicy 80 cm, jedyny otwór fasady drugiej kondy-
gnacji. Przy narożniku fasady od strony jeziora zachowane są niewykorzystane 

59 Podehl 1975, ss. 428 i 672. W tym miejscu lub w tym rejonie po 1319 von Kremzowowie 
zbudowali bez zgody Wittelsbachów castelli sive munitionibus, a więc gródek lub siedzibę obronną – 
z fosą/palisadą – zburzoną w 1333 przez wójta Betkina von den Ostena przy wsparciu margra-
biego Ludwika Starszego. Jednakże wkrótce w formie curia et caminatam musiał być odbudowa-
ny. Świadczy o tym zapewnienie B. v. d. Ostena Chomętowa jako ekspektatywy po Henningu 
i Ludekinie von Kremzow (Codex 1856, t. 18, 295, nr 26, dok. z 11.11.1350 r.)

60 Podehl 1975, s. 662; miejscowości z kurią brak już w Księdze Ziemskiej z 1337 r.; leżała 
zapewne przy południowym skraju jez. Klukom.

61 Albrecht 1995, ss. 57-60; Meckseper 1996, ss. 37-52.
62 Leksykon zamków w Polsce 2001, s. 89 reprodukuje rzut zamku komornika krzyżackiego 

z XIV/XV w. w Bezławkach k. Kętrzyna z budynkiem mieszkalnym 12 x 25 m o jednoprze-
strzennych dwóch kondygnacjach i z gankiem straży nad nimi. Obiektu nie określono mianem 
Kemenate.
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nigdy sztraby muru na wysokości 4-6 m od ziemi, wskazujące na zamierzoną 
budowę furty wodnej, a zatem i muru obwodowego od południa. W ścianach 
szczytowych umieszczono pojedyncze strzelnice szczelinowe o rozmiarach 35 
x 85 cm w świetle (il. 34-35). W południowo-wschodniej ścianie szczytowej 
znajdują się relikty komina, które świadczą o funkcji mieszkalnej parteru i po-
chodzenia nazwy Kemenate. Piętro o wysokości co najmniej 2,5 m (korona 
murów nie jest już oryginalna) oświetlone było od dziedzińca ww. okulusem, 
a od przeciwległej strony dwoma oknami o szerokości 1,1 m. Świadczyłoby 
to również o mieszkalnej funkcji piętra, typowej dla Kemenate.

W drugiej fazie dziejów folwarku, przypadającej na 1. poł. XV w., wprowa-
dzono zmiany zwiększające obronność budynku. Zwężono strzelnice w po-
łudniowo-wschodniej ścianie szczytowej (il. 36) i zamurowano okna piętra 
od wschodu, wprowadzając w ich miejsce strzelnice szczelinowe.

Z topografii terenu można wysnuć wniosek, że ten obecnie 380-metrowej 
długości półwysep w osi równoległej do brzegu jeziora był w średniowieczu 
o co najmniej 50 m krótszy, a pas podmokłej łąki o szerokości prawie 100 m, 
dzielący od lądu płaskowyż folwarku i położony niżej po wschodniej stronie 
taras (80 x 200 m), znajdował się niegdyś pod wodą. Obecny dojazd do za-
budowań dworu z XIX w. pokrywa się zapewne z dawną groblą. Naturalne 
ukształtowanie terenu – wyspiarskie położenie curii – zaoszczędziło zakonowi 
budowy murów obronnych, których śladów przy penetracji terenu nie znale-
ziono. Chomętowo, opuszczone w 1456 r. przez Krzyżaków, wróciło do Pap-
steinów w 1460 r.

W 2006 r. dr P. Kłosowski, wraz z wypróbowaną już w czasie prac ba-
dawczych w Chwarszczanach ekipą, podjął penetrację terenu byłego folwarku 
krzyżackiego w Chomętowie. Badaniami architektury Kemenate zajął się ar-
chitekt H. Kustosz. Potwierdziły one wyspiarski charakter siedziby rycerskiej 
z 1. poł. XIV w. i adaptację obiektu jako folwarku krzyżackiego. Materiał do-
kumentacyjny wierceń archeologicznych, inwentaryzację i analizę faz budow-
lanych Kemenate wraz z próbą rekonstrukcji przekazano Lubuskiemu Konser-
watorowi Zabytków w Zielonej Górze.

Tezę o przedkrzyżackim pochodzeniu Kemenate w Chomętowie opieramy 
nie tylko na dokumencie z 1393 r., ale również na technice budowy obiek-
tu. Nieregularny wątek muru, charakteryzujący się wielokrotnym powtarza-
niem wozówek, może świadczyć o lokalnym wykonawstwie. Zakon kierował 
do wznoszenia własnych budowli dobrze wyszkoloną własną strzechę z maj-
strem, cieślami i murarzami63. Przykładem technicznych osiągnięć zakonu 

63 Heidenreich 1932, ss. 96-97; Arszyński 1970, s. 90.
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w ich nowomarchijskich budowlach może być rozbudowa zamku w Świd-
winie – z cylindryczną częścią Berg friedu z zazębiającymi się kątami rażenia 
ze strzelnic, wykonanymi po 1410 r. Nikły stan zachowania budownictwa za-
konu w Nowej Marchii nie pozwala jednakże na miarodajne porównywanie 
go z budownictwem macierzystym. Wydaje się, że poza Kostrzynem nie uda 
się tego problemu bliżej naświetlić.

Przegląd zamków trzech zakonów rycerskich na Pomorzu Zachodnim – 
na rozwarstwionym państwowo terytorium, spróbujemy zakończyć podsu-
mowaniem roli i wzajemnego oddziaływania budownictwa zakonnego. Jak 
już na wstępie zaznaczono, templariusze osiągali zyski gospodarcze z trzech 
enklaw w obrębie Pomorza Zachodniego, przeznaczając je na utrzymanie za-
konu w Królestwie Jerozolimskim. W realizacji tego zadania pomocne były 
– wynikające z topografii terenu – walory obronne dworów wzmocnionych 
fosą, z masywnie zbudowaną kaplicą, prawdopodobnie takimże budynkiem 
mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi. Tych ostatnich na areale dwo-
rów o wielkości 1,5 ha nie udało się do tej pory archeologicznie stwierdzić. 
Nie wiemy też, czy dwory te otaczały mury obronne na wzór klasztorów cy-
sterskich, także zakładanych na otwartej przestrzeni. Może strzegła je tylko 
palisada. 

Do czasu przejęcia spuścizny po templariuszach w latach 20. XIV w. funk-
cja joannitów na Pomorzu ograniczała się do posług hospitalizacyjnych i pa-
tronatu duchownego w ośrodkach miejskich. Joannici – rezygnując następnie 
z siedzib w miastach, zaczęli fortyfikować swą władzę w wiejskich obiektach 
na terytorium potemplariuszowskim64. Zwiększona zasobność pozwoliła im 
nie tylko wywiązywać się z opłaty rocznej na rzecz generalatu na Rodos, lecz 
także budować zamki w oddzielonych od siebie enklawach, przez co utwier-
dzali swą polityczną hegemonię na tych terenach65. Wielkością i skalą obron-
ności zamki joannitów przewyższały wyraźnie zamki rycerstwa i książąt. Bu-
dowane dopiero od połowy XIV w. w postaci prostokątnie założonych kaszteli, 
nawiązywały do zakonnego typu zamku z Biebelried k. Würzburga (1275 r.), 
Kühndorf k. Meiningen/Turyngia (ok. 1300 r.)66, a bezokiennymi murami 
obwodowymi – pozbawionymi ochrony międzymurzem (Zwinger), kontynu-

64 Starnawska 1992, s. 21.
65 Interesującym przyczynkiem do problemu warowności siedzib joannickich już od po-

czątku osiedlenia zakonu w basenie Morza Bałtyckiego jest artykuł T. Nyberga (Nyberg 1991, 
ss. 171-185) przedstawiający joannitów jako prekursorów budownictwa zamkowego w Skan-
dynawii już w końcu XII w., kontynuujących wzorce z Bliskiego Wschodu w walce z niewier-
nymi.

66 Antonow 1973, ss. 10-20; Mrusek 1963, ss. 669, 676.
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owały formę kaszteli o rzymskiej tradycji, wznoszonych np. przez zakon Ka-
walerów Mieczowych na Łotwie i w Estonii: Holme (1186 r.), Tallin (1227), 
Ascheraden (1213), Fellin (1220-1237)67. Istotne znaczenie miało też dopaso-
wanie regularnych rzutów do nizinnego położenia. Taki wniosek można wy-
snuć, śledząc powyższe uwarunkowania począwszy od wczesnych przykładów 
w Niemczech – zamek Babenhausen k. Darmstadt (1197-1210) po kasztel tzw. 
Bärenkasten Wittelsbachów w Oderbergu k. Eberswalde (ok. 1350)68.

Wolno stojący obiekt joannicki ze sklepioną piwnicą, kaplicą i umieszczo-
nym nad nią hospicjum (Neckarelz k. Mosbach n. Neckarem; Nieder-Weisel 
k. Butzbach w Hesji i Mosbach k. Aschaffenburga w Hesji69), postrzegany jako 
wzorzec funkcjonalny dla Swobnicy (budynek północny), stracił niebawem ra-
cję bytu jako włączony w obręb murów potężnego kasztelu. Niewątpliwie pro-
ces odejścia od zadań hospitalnych ku inkastelacji może być jeszcze wyjaśniony 
podczas dalszych badań tego zamku, niemożliwych dla joannickich zamków 
w Pęzinie, Drahimiu, Łagowie, Słońsku i Leśnicy.

Nasza dotychczasowa wiedza nt. zamków rycerskich jest niezwykle uboga. 
Ulegały one bowiem już od XVI w. stopniowej destrukcji ze względu na trud-
ności ich adaptacji do nowożytnych wymogów mieszkalnych. W przypadku, 
gdy adaptacja była możliwa, łączyła się z daleko idącymi zmianami układu 
przestrzennego i struktury (Płoty, Tuczno, Krąg, Połczyn, Dobra), dodatko-
wo egzystencję wielu adaptowanych obiektów (Kalisz Pomorski, Drawno) 
przekreśliła wojna trzydziestoletnia. Z tego też powodu wyjaśnienie układów 
przestrzennych i datowanie ruin zamków rycerskich spoczywa głównie na ar-
cheologii architektury. Aby przedstawić charakterystykę warownych siedzib 
rycerskich w naszym regionie – porównywalną do tej, która już w 1987 r. zo-
stała wydana dla okręgu Neubrandenburg/Meklemburgia70 – należy zainicjo-
wać plan badawczy tych stanowisk w oparciu o wstępną archeologiczną pene-
trację sondażową, eliminującą dalsze postępowanie typu odkrywkowego lub 
wskazującą na jego konieczność.

Ruiny zamków rycerskich w katalogu z 1976 r., archeologicznie słabo roz-
poznane, są jego najsłabszym punktem. Od tego czasu tylko w dwóch przy-
padkach – Kalisza Pomorskiego71 (1983-1985, 1992) i w Buka Kamieńskiego 

67 Tuulse 1942, s. 27 (Holme), s. 166 (Tallin/Reval), s. 46 (Ascheraden), Holst 1981, s. 134 
(Fellin), reprodukowane także u Krahe 1994, ss. 700, 708, 693, 697.

68 Antonow 1993, ss. 75, 201 (Babenhausen); Dehio 1987, s. 306 (Oderberg).
69 Wienand 1970, s. 318.
70 Schwarz 1987.
71 Kalisza Pomorskiego nie ująłem w katalogu zamków, nie znajdując wówczas w murach 

obecnego pałacu reliktów średniowiecznych (por. sugestie T. Domagały: Domagała 1969, ss. 
43-50).
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(1989), udało się dokonać archeologicznej weryfikacji historii budowy i zało-
żenia przestrzennego zamków. Dzięki archeologicznym badaniom wiertni-
czym w Kaliszu Pomorskim odkryto przebieg murów miejskich, stanowiących 
oparcie dla zamku i wytyczono rejon badań wykopaliskowych72. Siedemnaście 
wykopów73 pozwoliło odsłonić narożnikową partię murów miejskich – zbu-
rzonych już w 2. poł. XVII w. – z czworoboczną basztą narożną i jedną pół-
basztą oraz kamienno-ceglanym budynkiem mieszkalnym Hassa von Wedla 
z połowy XIV w. (9 x 12 m), dostawionym do nieco wcześniej wzniesionych 
murów miasta (il. 37). Ten co najmniej dwukondygnacyjny, jednoprzestrzenny 
obiekt, odpowiadający wielkością i proporcją obronnym wieżom mieszkalnym 
rycerstwa, został w 1409 r. spalony i po odbudowie przed 1450 r. powiększony 
zapewne przez Henryka von Güntersberga o paralelny budynek (9 x 8 m). Po-
wstały w ten sposób rzut domu: 9 x 20 m i baszty 7 x 7 m, włączonych w obręb 
majdanu 22 x ca 30 m, z bramą i furtą w murze od strony miasta lub przedzam-
cza (?), nawiązuje do średniej wielkości zamku rycerskiego (Tuczno: 35 x 39 m, 
dom – 12,5 x 19 m, il. 39; Maciejewo: 25 x 33 m; dom – 15 x 18 m).

Buk rozpoznano archeologicznie tylko dzięki wierceniom i pojedynczym 
wykopom sondażowym74. Mimo to wniosły one istotny wkład w poznanie 
siedzib rodowych von Plötzów i Flemmingów, weryfikując dotychczasowe 
przypuszczenia. Umocnienia ziemne wału i fosy z ruiną budynku murowa-
nego na rzucie litery „L”, znajdujące się w obrębie obecnego parku dworskie-
go, zostały uznane za dzieło Flemmingów mierzęcińskich z połowy XVI w., 
a nie za siedzibę Plötzów z XIV w., natomiast sugestie autora odnośnie dato-
wania i układu przestrzennego zamku rodowego Flemmingów na wschodnim 
skraju miejscowości, w otoczeniu moczarów, zostały zweryfikowane pozytyw-
nie. Uściślono dane metryczne majdanu (37 x 25 m zamiast 33 x 22 m) oraz 
wysokość nasypu zamkowego (5-7 m zamiast 5 m). Odczytany został prosto-
kątny zarys murów obwodowych (25 x 37 m) o grubości 1,5-2 m z obronną 
wieżą narożną, bramą od południa i przeciwległą wieżą mieszkalną (7,5 x 8 m), 
być może przedłużoną wtórnie do wielkości skrzydła północnego (il. 38).

72 W 1978 r. zespół J. Nekanda-Trepka, T. Balcerzak, S. Kwilecki wykonał Wstępne badania 
architektoniczne zamku w Kaliszu Pomorskim (PKZ O/Szczecin, mpis), ustalając oparcie ściany 
południowej renesansowego zamku na miejskim murze obronnym z półbasztą i postulował 
penetrację archeologiczną. Kilka lat później została ona przeprowadzona przez zespół E. Cno-
tliwy, R. Kamiński, E. Wilgocki, Z. Sulima mpis.

73 Kamiński 1985, ss. 186; Kamiński 1986, s. 165; Słowiński 1997, ss. 101-102. Badania 
podsumował J. Nekanda-Trepka (Nekanda-Trepka 2002, ss. 297-319).

74 Cnotliwy 1989/1990, ss. 187-232 oprócz sprawozdania z badań autor przytacza także 
dotychczasowe poglądy na temat obu zamków.
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Już przed 1974 r. badania archeologiczno-architektoniczne zamków rycer-
skich w Dobrej Nowogardzkiej, Golczewie (I faza), Płotach, Tucznie (il. 39) 
i Złocieńcu ujawniły zaskakujące ukształtowanie przestrzenne w obrębie 
wspólnego dla nich zarysu zewnętrznego murów, opartego na prostokącie 
zbliżonym do kwadratu. Ewenementem może okazać się nie tylko podwój-
ny pierścień murów obronnych – jak w Dobrej Nowogardzkiej, czy podwójne 
podzamcze – w Drawnie, lecz także warowność umocnień zamku w Szadz-
ku czy zabudowa w obrębie pierścienia murów w zamku w Resku, a wreszcie 
rodzaj struktury obronnej sprzężonego zamku nawodnego w Wapnicy. Wy-
jaśnienie tych zagadnień – umożliwiających dokonanie syntetycznej oceny 
i typologii zamków rycerskich – zależne jest od efektów działalności archeo-
logicznej, wspieranej być może coraz bardziej doskonaloną metodą lotniczej 
termowizji. Do poznania procesu zamkotwórczego zbliżać nas będzie nie tyl-
ko ustalenie rzutów zamków, ale też archeologiczna weryfikacja datowania, 
ustalanego do tej pory głównie na podstawie źródeł archiwalnych.

Kiedy w 1973 r. kończyłem pracę nad książką (nie wiedząc oczywiście, kie-
dy się ukaże), T. Nawrolski prowadził badania archeologiczno-architektonicz-
ne zamku biskupiego (tak go wówczas nazywano) w Golczewie (1971-1976), 
które zaskoczyły niespodziewanymi rezultatami. Pierwotny obiekt, tzn. wieża 
mieszkalna z obwałowaniami ziemnymi, odkryty w pierwszych sezonach ba-
dawczych, była mi już wówczas znana, aczkolwiek bliższa analiza odkryć – jak 
chociażby porównanie wyników tychże badań z późniejszym zamkiem z berg-
friedem – była niejasna. Eksploracja archeologiczna zgodnie z ambitnym planem 
badawczym, przewidującym poznanie układu przestrzennego zamku drugiej 
fazy, z przyczyn finansowych została przerwana. W 1977 r. T. Nawrolski od-
szedł do Zamościa, co miało niekorzystny wpływ na podsumowanie wyników 
badawczych, które ukazały się drukiem w 1995 r. – już po śmierci badacza75 
– w skrótowej formie. Z tego powodu nie są we wnioskach w pełni przeko-
nująco umotywowane. Określenie wymiarów murowanego rycerskiego ca-
strum Smelingów i Wedelstedta w Golczewie, wybudowanego przypuszczalnie 
ok. 1300 r., nie było możliwe, bowiem wykop nie objął całego rzutu tej jed-
noprzestrzennej budowli (il. 40). Sugerowaną wielkość (10,5 x 15 m) można 
by np. wydłużyć do 20 m na osi południkowej, gdyby przyjąć, że południowa 
ściana szczytowa budowli pokrywała się z linią późniejszego muru obwodo-
wego zamku. Proporcją rzut ten (10,5 x 20 m) odpowiadałby wówczas wieży 

75 Nawrolski 1995, ss. 257-277.
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mieszkalnej zamku biskupiego w Lipiu k. Połczyna (9,8 x 18,2 m)76. Wejście 
w północnej ścianie szczytowej wieży mieszkalnej i glifowane okna ze schod-
kowanymi parapetami od wschodu w murach obwodowych grubych na 1,3 m 
służyły płytko położonej piwnicy o powierzchni ok. 90-130 m2 (w Lipiu – 97 
m2, w Płotach – 103 m2, w Gerswalde – 86 m2), a w mniejszych siedzibach 
rycerskich, jak np. w Kaliszu Pomorskim – 48 m2. Wieże w Płotach i Gerswal-
de przy szerokich na 2,2 m murach obwodowych były czterokondygnacyjne, 
w przypadku Płot prawdopodobnie ponad 15 m wysokości.

Obiekt golczewski był zapewne o jedną kondygnację niższy, co sugerują 
proporcje grubości murów kapitalnych. Wnioskując z częstej tutaj bytności bi-
skupa Jana, księcia sasko-lauenburskiego (1354, 1355, 1363) zamek zaspokajał 
do lat 60. XIV w. potrzeby współwłaścicieli. Ilość i jakość źródeł archeolo-
gicznych, szczególnie nadreńskich i holenderskich importów zastawy stołowej, 
wyróżnia zamek golczewski pod względem wyposażenia wśród pomorskich 
siedzib rycerskich. Źródła archeologiczne, m.in. zestawy naczyń kamionko-
wych z figuralnym zdobnictwem z warsztatów w Siegburgu k. Bonn, wyka-
zały, iż w 2. poł. XIV w. zrezygnowano z dotychczasowego planu użytkowego, 
obwarowując zamek murami obronnymi i rozszerzając na trapezowy, zbliżony 
do kwadratu areał o wymiarach ok. 40 x 50 m, a więc przekraczający wielko-
ścią zamki rycerskie. Burząc wieżę mieszkalną, pozostawiono część jej murów 
piwnicznych, wykorzystując wschodnią ścianę pod budowę nowego podpiw-
niczonego skrzydła mieszkalnego (południowego o wymiarach 12 x 22 [?] m, 
usytuowanego obok narożnego bergfriedu) (il. 41). Zaledwie 2,4 m od wschod-
niej ściany szczytowej powyższego skrzydła zbudowano szeroki na 11 m spi-
chlerz z murem dziedzińcowym grubości 1,7 m. Długości podpiwniczonego 
spichlerza nie udało się ustalić. Na rysunku inwentaryzacyjnym z 1771 r. za-
znaczono w tym miejscu browar, zajmujący prawie całą długość wschodniego 
boku zamku. Na ceglanej posadzce we wnętrzu spichlerza stwierdzono trzy 
warstwy pożarowe z przepaloną cegłą, fragmenty drewna i zwęglonego zboża, 
świadczące o ilości kondygnacji i ich funkcji. Pożar ten zakończył krótkotrwałe 
użytkowanie obiektu. Zdaniem T. Nawrolskiego pożar spichlerza, a zapewne 
i całego zamku, można było wiązać z waśniami między Bogusławem VIII, 
od 1387 r. administratorem terytorium biskupiego77 a biskupami kamieńskimi, 

76 Wstępne wyniki badań – Nawrolski 1972, ss. 287-301; pełne opracowanie Cnotliwy, 
Nawrolski 1986, ss. 181-290.

77 Boras 1996, ss. 114-120. Na spotkaniu 24 sierpnia 1387 w katedrze kamieńskiej przy 
współudziale Warcisława VII, Bogusława VIII i Barnima V oraz kapituły uzgodniono prze-
jęcie biskupstwa przez Bogusława i wykupienie przez niego zastawionych majątków. Tamże 
wzmianki o późniejszych zatargach między biskupstwem a księciem.
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szczególnie Mikołajem von Schippenbeilem (1398-1410). Około 1402 r. biskup 
zajął siłą dawne zamki biskupie w Maszewie, Polanowie, Golczewie, Lipiu, 
wykupione po 1387 r. przez księcia. Próba odbicia Golczewa zakończyła się 
niepowodzeniem, zamek miał wrócić w posiadanie Bogusława VIII dopiero 
w 1405 r., pozostał w rękach książęcych do 1436 r. Rozbudowa zamku (II faza) 
byłaby zatem uwarunkowana ambicjami możnowładczymi i możliwościami 
finansowymi księcia i mogła nastąpić w ostatniej dekadzie XIV w., czyli kilka-
naście lat wcześniej, aniżeli podawałem w 1976 r.

Badania nie dały odpowiedzi, czy wjazd do zamku usytuowany był mię-
dzy skrzydłem południowym a oddalonym odeń o 2,4 m murem o grubości 
1,7 m, przebiegającym na osi ściany dziedzińcowej spichlerza. Aby ten problem 
rozwikłać, planowano w 1977 r. archeologicznie przebadać wjazd na majdan 
zamkowy, zaznaczony na rysunku z 1771 r. od strony północnej, czyli od pod-
zamcza.

Użytkownicy zamku: do 1436 r. książęta, w latach 1436-1451 kapituła, 
1451-1500 rycerstwo (m.in. von Eberstein), 1500-1556 biskupi, wnieśli spo-
ry zasób wyposażenia ruchomego i nową kategorię zabytków, jak przedmioty 
z brązu i okucia skrzyń, szkatuły, noże, łańcuszki, szklane naczynia typu fleto-
wego importowane z Czech i Niemiec, piece z garnkowych kafli, w tym także 
polewanych.

Niepokoje społeczne wywołane wpływami reformacji w księstwie, szcze-
gólnie po śmierci Bogusława X (1523 r.)78, przyczyniły się do zaatakowania 
i spalenia zamku. Według inwentarza z 1771 r. cegła w balustradzie mostu 
podzamcza nosi datę „1529”. Podobnie datuje się warstwę spalenizny w obu 
wykopach. Powyższe pozwalają określić datę odbudowy zamku zmieniającej 
układ przestrzenny domu mieszkalnego. Burząc jego fasadę dziedzińcową, 
zwężono skrzydło z 12 m do 8 m, stawiając nową fasadę na piwnicznym murze 
działowym z II fazy. To jednotraktowe wówczas wnętrze przekryto w piwni-
cy kolebą. Obiekt ten to „dom rycerski” znany z 1771 r., jedyny na majdanie 
zbudowany masywnie. Pozostałe – tzn. „dom starosty” od zachodu, „browar” 
na miejscu średniowiecznego spichlerza od wschodu, „kuchnia” w narożniku 
północno-zachodnim i „dom bramny” w konstrukcji szkieletowej od półno-
cy – pochodziły z końcowej fazy okresu książęcego (tytularni biskupi z rodu 
Gryfitów i von Croy: 1556-1684).

W porównaniu z sąsiednimi biskupstwami – tj. Schwerinem z zamkami 
w Warin (1284) i rezydencją w Bützow (1239) z kolistym obwodem murów 

78 Wehrmann 1919, reprint Wehrmann 1992, ss. 19-24; Historia  Pomorza 1976, ss. 810-
813.
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obronnych o średnicy ok. 100 m, domem mieszkalnym, dwiema bramami 
i wieżami, kaplicą i budynkiem gospodarczym; Gnieznem z fundacjami wa-
rownych zamków z połowy XIV w., Kamieniem Krajeńskim, Opatówkiem 
k. Kalisza, Łowiczem i Uniejowem; biskupstwem warmińskim z Lidzbarkiem 
(1350-1400) i Reszlem (1350-1370), wzorowanymi na krzyżackich kasztelach 
– zamki biskupów kamieńskich odpowiadały skalą i obronnością budowanym 
w połowie XIV w. przez biskupów włocławskich we Włocławku, Raciążku 
i Wolborzu – z domami mieszkalnymi (ca 12 x 25 m). Rozmachem mógł do-
równać lub nawet przewyższać rezydencjonalne zamki biskupów innych die-
cezji – zamek w Karlinie, założony zapewne przez biskupa Jana, księcia sa-
sko-lauenburskiego w 1363 r. Jego powstanie wyprzedzało rozbudowę zamku 
golczewskiego przez Bogusława VIII z ok. 1390 r. Wyniki badań architekto-
nicznych przeprowadzonych w 1958 r. w Karlinie79 pozwoliły na wyznaczenie 
szczególnej roli tej rezydencji biskupiej z domem mieszkalnym o wymiarach 
11 x 35 m – w której ostatnie lata swego życia spędził ostatni katolicki biskup 
kamieński Erazm Manteuffel (1534-1544). Jeżeli badania archeologiczne po-
twierdziłyby przypuszczenia odnośnie rozpiętości zamku z przedzamczem 
na wyspie w Karlinie (100 x 150 m), utworzonej przez Parsętę, Radew i kanał, 
rezydencja biskupów kamieńskich mogłaby okazać się komfortowo urządzoną 
w porównaniu nawet do głównej fundacji arcybiskupa gnieźnieńskiego Jaro-
sława Bogorii Skotnickego w Uniejowie z domem mieszkalnym 10,5 x 23 m 
w czworobocznym obwodzie murów obronnych 23 x 29 m.

Kończąc ten suplement do monografii zamków zachodniopomorskich 
sprzed trzydziestu lat, mam świadomość, iż wydłuża się droga do pełniejszego 
poznania tej problematyki. Niewiele wniosą badania gabinetowe w tej dziedzi-
nie, bowiem nasz region jest wyjątkowo ubogi w średniowieczne źródła archi-
walne. Odpowiedzi na coraz więcej rodzących się pytań w miarę dokonywa-
nych odkryć archeologicznych szukać możemy tylko w kontynuacji tychże.

O ile przed laty interdyscyplinarne zespoły badawcze i centralny system 
finansów w resorcie kultury ułatwiał planowanie badań, o tyle dzisiaj predys-
ponowana osoba czy instytucja, chcąc uzyskać postęp w powyższej dziedzinie, 
znajdzie się w znacznie trudniejszej sytuacji. Obecne uwarunkowania wyma-
gają tym bardziej sensownego typowania badań archeologicznych i szukania 
odpowiedzi na odpowiedzialnie weryfikowane pytania.

79 Gartkiewicz, Widawski, Radacki 1966, ss. 303-325.
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zusammenfassung

Zbigniew Radacki

Mittelalterliche Schlösser in westpommern.  
Supplement der Monographie von 1976

Seit dem Erscheinen der synthetischen Abhandlung über die Schlösser Westpommerns 
sind dreißig Jahre vergangen. Präsentiert worden sind damals 40 Objekte, die bei Ter-
rainuntersuchungen baugeschichtlich identifiziert werden konnten; 15 erforschte ein 
Team, das sich aus einem Kunst- und Architekturhistoriker und einem Archäolo-
gen zusammensetzte. Die führende Institution auf dem Gebiet der Teamforschung 
war das Staatliche Unternehmen Werkstätten zur Konservierung von Denkmälern 
(Państwowe Przedsiębiorstwo Pracownie Konserwacji Zabytków) in Stettin.

Nach 1975 wurden die Forschungen an Schlössern fortgesetzt, allerdings wegen 
immer größerer finanzieller Schwierigkeiten nicht mehr so intensiv. Mit der Auflö-
sung des Unternehmens 1994 wurde auch der systematischen Forschungsarbeit ein 
Ende gesetzt. In den 90er Jahren versuchte die Technische Hochschule in Stettin und 
die Thorner Universität solche Forschungen durchzuführen; in letzter Zeit führt der 
Architekturarchäologe P. Kołosowski privat derartige Dienstleistungen aus.

 Im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts erschienen zahlreiche Publikati-
onen der vor allem durch das Stettiner Zentrum geführten Forschungen (E. Cnotliwy, 
R. Kamiński, B. Kozińska, T. Nawrolski, R. Rogosz, J. Nekanda-Trepka, E. Rymar, 
J. Spors, M. Starnawska, E. Wilgocki) sowie synthetische Abhandlungen (W. Po-
dehl, H. Janocha / F. Lachowicz, G. Lehmann / Chr. Patzner), von Monographien 
der Templer- und der Johanniterorden ganz zu schweigen. Der Monographie Zamki 
w Polsce (Schlösser in Polen) von B. Gurguin (1974, 1984) folgte 2001 das Leksykon 
zamków w Polsce (Lexikon der Schlösser in Polen), hrsg. v. L. Kajzer, das die neuesten 
Forschungserkenntnisse berücksichtigt.

Einen umfassenderen Bericht samt kritischer Besprechung der Publikationen zu 
den zwei wichtigsten, herzoglichen Schlösser in Stettin und Darłowo (Rügenwalde) 
veröffentlichte ich, einige Jahrzehnte nach dem Erscheinen meiner Monographie, in 
zwei Heften der „Burgen und Schlösser“ (2000/1 und 2005/2).

Zu den interessanten und für das Kennenlernen der Templerarchitektur wich-
tigen gehören zweifellos die unter Leitung von P. Kołosowski in Rurka (Rörchen) 
und Chwarszczany (Quartschen) durchgeführten architektonisch-archäologischen 
Forschungen, die die bisherige Hypothese über den Vorwerkcharakter dieser Kurien 
bestätigten, nachdem neben den erhalten gebliebenen Kapellen auch steinerne Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude freigelegt wurden. Die zwei früher nur vorbereitend unter-
suchten Johanniterschlösser in Swobnica (Wildenbruch) und Słońsk (Sonnenburg) 
wurden 1979-1982 durch Freilegung von Putzschichten und archäologische Boh-
rungen ebenfalls gründlicher erforscht. In Swobnica konnte die Form der Kapelle, 
über der sich vermutlich einst ein Hospiz befand, und die Ausstattung der Architektur 
des nachträglich gebauten Ostflügels nachgewiesen werden. In Słońsk wurden die 
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Struktur der Fassade des Ostflügels und die ursprüngliche Geländeform vor dem mit-
telalterlichen Schloss leserlicher gemacht.

In meiner Monographie von 1976 habe ich das Problem der Herrschaft des Deut-
schen Ordens wegen seiner marginalen Bedeutung für den Bau von Schlössern in 
Westpommern außer Acht gelassen. Um nun ein vollständiges Bild von der Tätigkeit 
der Ritterorden in diesem Gebiet in Anlehnung an historische und materielle Über-
lieferungen zu vermitteln, berichte ich über die Schutzburg des Deutschen Ordens in 
Czarne (Hammerstein), die Bauvorhaben in Kostrzyn (Küstrin), Drezdenko (Drie-
sen) und Santok (Zantoch) sowie die sog. Ordenshöfe in Choszczno (Arnswalde), 
Drawsko (Dramburg), Gorzów (Landsberg) und Myślibórz (Soldin). Im Lichte der 
neuesten archäologisch-architektonischen Forschungen kommt dem Vorwerk des 
Deutschen Ordens in Chomętowo (Gumtow) besondere Bedeutung zu, denn seit-
dem das frühere Rittergut nach der Verpfändung der Neumark an den Deutschen 
Orden 1402 von dem Ordenvogt gekauft worden war, wurde es weder wesentlich 
erweitert noch befestigt. Neben Santok liefert es noch einen weiteren Beweis dafür, 
dass der Deutsche Orden während seiner Herrschaft in der 1. Hälfte des 15. Jh. sich 
für die militärische Befestigung der geographischen Gebiete Westpommerns nur we-
nig einsetzte.

Kaum methodisch untersucht wurden die Ruinen der Ritterschlösser. In zwei Fäl-
len – in Buk Kamieński (Böck) und Kalisz Pomorski (Kallies) – wurde mehr Material 
zu den frei oder in mediatisierten Städten stehenden Rittersitzen zusammengetragen. 
Die krassen Vermögensunterschiede der pommerschen Ritterschaft spiegelten sich in 
ihren Schlössern wider: während sich die einen kleine Turmhügelburgen mit Wehr-
anlagen aus Holz und Wasser bauten, errichteten sich die anderen gemauerte, mit der 
Vorburg gekoppelte Schlösser, wie dasjenige der Familie Fleming in Buk. Das Schloss 
in Kalisz eröffnet ein bisher unbekanntes Kapitel der Schlossbauten der Ritterschaft 
in den von ihr verwalteten Städten. In den Ausmaßen des befestigten Platzes samt 
Stadtmauern wich das Schloss des vermögenden Geschlechts Wedel nicht von den 
mittelgroßen frei stehenden Schlössern in Pommern ab.

Die komplizierte Geschichte der Kamminer Bischöfe in Golczewo (Gülzow) 
konnte im Ergebnis der archäologischen Untersuchungen T. Nawrolskis weitgehend 
geklärt werden. Aus seiner postum erschienenen Publikation von 1995 erfahren wir 
über die Genese des Schlosses, das um 1300 als Wohnturm errichtet und Ende des 
Jahrhunderts zum herzoglichen Sitz ausgebaut wurde. 

Obwohl es in der jetzigen Wirklichkeit irreal wäre, systematische Forschungen zu 
planen, weiß man um die Richtung, in die gegangen werden soll, um die Schlossarchi-
tektur in Pommern besser kennen zu lernen.

Tłumaczenie: Barbara Ostrowska
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Fot. Z. Radacki, 1997 r.

il. 20. Kostrzyn w latach 1535-1571, wg C. Fredricha (1913), s. 80
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