
Historia kościoła zamkowego 

Kościół św. Jacka powstał na prze-

łomie XIII i XIV wieku jako drewnia-

na świątynia ojców Dominikanów. 

Działkę w centrum grodu na posta-

wienie kościoła i zabudowań klasz-

tornych zakonnicy otrzymali 

od księcia gdańskiego Mściwoja II 

w  1278 r. Sami sprowadzili się do 

Słupska prawdopodobnie 5 lat póź-

niej i przystąpili do budowy klasztoru. Dominikanie jako zakon 

kaznodziejski osiedlali się w większych ośrodkach miejskich, 

co świadczy o ówczesnej randze Słupska, jako ważnego 

ośrodka miejskiego. W 1307 r. ziemie 

te trafiły pod panowanie książąt bran-

denburskich, co jednak nie zahamo-

wało działalności klasztoru i przez 

kolejne dziesięciolecia rozwijał się on 

otrzymując kolejne darowizny. 

W 1395 r. wielki pożar miasta nie osz-

czędził także drewnianych zabudowań 

kościoła i klasztoru. Po pożarze przy-

stąpiono do odbudowy, zastępując 

drewno czerwoną cegłą. Tak powstał 

pierwszy w tym miejscu średniowiecz-

ny kościół gotycki. Miał on przedłużone prezbiterium i siedmio-

przęsłową nawę dla wiernych, która zachowała się do dnia 

dzisiejszego. Kościół posiadał także, nieistniejąca niestety 

obecnie, nawę północną, przylegającą do czterech przęseł od 

zachodniej części świątyni. Kościół nie posiadał wieży ponie-

waż zabraniała tego reguła zakonu, zaś najwyższym punktem 

była mała wieżyczka z niewielkim dzwonem. Jednak już 

w XV w. kościół uległ dalszej przebudowie, zbliżając się 

kształtem do obecnego wyglądu. W latach 1505 -1507 książę 

Bogusław X polecił wybudować obok zakonu swój zamek, 

który stanął w odległości zaledwie 50 metrów od zabudowań 

klasztornych. Kres działalności dominikańskiej w Słupsku 

przypadł na rok 1525.  Wów-

czas to, podczas rozruchów 

wywołanych przez kaznodzie-

ję luterańskiego Jana Aman-

dusa, tłum mieszczan wystą-

pił przeciwko kościołowi kato-

lickiemu. Zakonnicy ratowali 

się ucieczką wpław przez 

Słupię na prawobrzeżną stronę miasta. Do Słupska już nie 

wrócili. Urzędujący w Szczecinie książę Jerzy I, syn Bogusła-

wa X, próbował zmusić mieszczan do reaktywacji świątyni 

w  duchu katolickim, jednak opór mieszczaństwa niemieckiego 

był zbyt duży i w końcu książę uległ 

zezwalając na wyznawanie w Słupsku 

wiary luterańskiej. W roku 1534 ko-

ściół stał się własnością podskarbiego 

Ambrozjusza Vormanna i do roku 

1600 stał pusty, służąc doraźnie jako 

magazyn i popadając stopniowo 

w ruinę (ogołocono całkowicie wnę-

trze świątyni, a miedzianą blachę 

z dachu zużyto do pokrycia wieży 

zamkowej). W roku 1600 przybyła do 

Słupska, wygnana z zamku w Szczecinie, księżna Erdmuth 

Hohenzollern  przystąpiła do odbudowy 

kościoła w  duchu luterańskim. Z sied-

mioprzęsłowego kościoła na nową świą-

tynię wydzielono cztery pierwsze przę-

sła, a pozostałe dwa przeznaczono na 

cele gospodarcze. Podział świątyni po-

został do dnia dzisiejszego. W części 

kościelnej postawiono ambonę, a na-

przeciwko niej w zbudowano dwupozio-

mowe drewniane galerie. Wchodziło się 

do nich od strony organów,  drewniane 

schody w tylnej części kościoła zacho-

wały się do dzisiaj. Na polecenie księżnej dobudowano wieżę 

kościelną z dzwonem oraz ołtarz w stylu renesansowym. Swo-

je działania na rzecz kościoła księżna poleciła spisać na drew-

nianej tablicy, która odrestaurowana, 

znajduje się do dnia dzisiejszego 

w przedsionku kościoła nad wejściem do 

nawy głównej. Po renowacji w 1602 r. 

kościół połączono z zamkiem krytą gale-

rią, którą księżna udawała się na nabo-

żeństwa. Księżna zmarła w  1623 r. 

i pochowana została u boku swojego 

męża w Szczecinie. Ostatnia przedsta-

wicielka rodu Gryfitów, księżna Anna, 

mieszkała na zamku w Słupsku w latach 

1625-1660. To za jej czasów w roku 

1651 umieszczono za ołtarzem, niewidoczną z kościoła, płytę 

nagrobną rodziny de Croy, Andreasa Proeleusa i jego małżon-

ki Anny. Druga płyta wmurowana w ścianę pomiędzy przed-

sionkiem a nawą główną poświęcona jest kamerdynerowi księ-

cia de Croy i jego żonie Katarzynie, pokojówce księżnej Anny. 

Płytę wykonano w roku 1672, już po śmierci księżnej Anny. 

Ostatni z linii de Croy, Książę Ernest Bogusław, zmarł w Kró-

lewcu w roku 1684. Zwłoki przewieziono do Słupska i pocho-

wano w podziemiach kościoła u boku matki. Do roku 1684 

kościół funkcjonował jako świątynia 

ewangelicka św. Jana, nazwana 

tak jeszcze za  życia księżnej 

Erdmuth Hohenzollern na pamiąt-

kę jej zmarłego męża Jana Fryde-

ryka. W  roku 1685 elektor bran-

denburski Fryderyk Wilhelm prze-

kazał kościół gminie protestancko-reformowanej (kalwińskiej). 

Protestantom kościół służył aż do roku 1945. W roku 1777 r. 

zniszczeniu uległa wieża kościoła, najprawdopodobniej na 

skutek wcześniejszych 

błędów budowlanych. 

Gruntowną przebudo-

wę kościoła, nadającej 

mu obecny kształt, 

wykonano w 1875 r. 

Rozebrano wówczas, 

istniejąca od średnio-

wiecza, boczną nawę północną, do ścian zewnętrznych doda-

no przypory. Nowy rozdział kościoła rozpoczął rok 1945. 

W trakcie działań wojennych kościół uległ niewielkiemu znisz-

czeniu (głównie dach i witraże), wywieziono jednak z niego 

wiele cennych dóbr sakralnych. Pierwsza msza św. odbyła się 

już w styczniu 1946 r. W roku 1947 kościół zamkowy stał się 

oficjalnie kościołem parafialnym pod wezwaniem Najświętszej 

Maryi Panny (przez pierwsze dwa lata po wojnie używano 

jeszcze nazwy św.  Jana). Dnia 24 grudnia 1947 r. parafia 

przeniosła się do kościoła Mariackiego, a kościół św. Jacka 

funkcjonował do 1981 r. jako kościół filialny. W  dniu 24 czerw-

ca 1981 r. decyzją biskupa kościół zamkowy stał się samo-

dzielna parafią pod wezwaniem św. Jacka, średniowiecznego 

dominikanina. 



   Ołtarz główny 
 

Za czasów księżnej Erdmuty powstała 
ambona i ołtarz w stylu renesansowym. 
Jako fundatorka tych zabytków została 
uwieczniona wraz ze swoim małżon-
kiem Janem Fryderykiem w głównym 
obrazie ołtarza, jako klęczące postacie 
pod krzyżem Chrystusa na Golgocie. 
Ołtarz pędzla Jakuba Funcka z Koło-
brzegu ufundowany został w 1602 r. 
W podstawie ołtarza, tzw. predelii, 

umieszczono obraz z wizerunkiem Ostatniej Wieczerzy. Na 
górnej kondygnacji znajduje się obraz przedstawiający Zmar-
twychwstanie Chrystusa. Ołtarz wieńczy rzeźba pelikana, jako 
symbolu ofiary. 

Ambona 
 
Księżna była także fundatorką wspartej na figurze Mojżesza 

rzeźbionej ambony. Renesansowa Am-
bona przyozdobiona została licznymi 
malowidłami apostołów i ewangelistów 
i  w prawie niezmienionej postaci dotrwa-
ła do dnia dzisiejszego.  

 

Barokowy nagrobek ks. Bogusława 

Książę Ernest Bogusław, świadom swej 
szczególnej roli jako ostatni potomek 
wymarłego rodu książąt zachodniopo-
morskich  - Gryfitów, okazał się wielkim 
mecenasem sztuki, mającym ambicje 
upamiętnienia wielkości swych przodków 

oraz samego siebie. Książę Bogusław ufundował dla kościoła 
najwybitniejsze dzieła: epitafium księżnej Anny – ostatniej 
przedstawicielki rodu Gryfi-
tów,  książęcy barokowy 
nagrobek mający wielką war-
tość artystyczną oraz organy. 
Przy samym ołtarzu znajduje 
się cenne barokowe epita-
fium księcia, wybudowane w 
1682 r., czyli jeszcze za jego 
życia.  Nagrobek Ernesta 
Bogusława obrazuje postać 
księcia, umieszczona pod arkadami  wspartych na głowach 
potężnych mężów, trzymających tarcze herbowe Croy i Gryf. 
Książę klęczy w uroczystym stroju z rękoma złożonymi do 
modlitwy skierowany w kierunku ołtarza. 

Epitafium Anny de Croy 
 
Pamiątką po księżnej Annie jest ogromne epitafium wykonane 
w marmurze i umieszczone po lewej stronie od ołtarza. Coko-
łem epitafium jest marmurowa płyta z pośmiertną rzeźbą 
zmarłej leżącej na marach. W górnym zwieńczeniu epitafium 
przedstawiono księżną w pozycji siedzącej. Księżna wręcza 

młodzieńcowi księgę, a starcowi jałmużnę. Boki epitafium zdo-
bią skręcone spiralnie kolumny. Na gzymsach nad kolumnami 
przedstawiono dwie postacie. W bocznych dekoracjach ze 
splotów liści akantu umieszczono portrety księżnej i jej mał-
żonka w młodym wieku.  

 
Barokowe organy 

 
Cennym zabytkiem kościoła są orga-
ny, wykonane w roku 1657 
na polecenie księcia Ernesta Bogu-
sława de Croy. Budowę organów 
rozpoczął w 1655 r. organmistrz Paul 
Fischer, jednak nie ukończył dzieła, 
gdyż zmarł w trakcie prac. Budowę 
dokończył pomorski organmistrz 
Michał Beriegel, budowniczy przy-
szłych organów w Kamieniu Pomor-
skim. Na przestrzeni wieków organy 
przechodziły wiele remontów i rekon-
strukcji. Największa z nich miała 
miejsce w latach 1910-1911, kiedy to 

zmieniono wyposażenie instrumentu. Tym samym organy 
utraciły całkowicie swoje pierwotne, barokowe brzmienie. 
Pierwszy po wojnie remont organów zlecił w 1947 ks. Karol 
Chmielewski, a remont przeprowadził organmistrz W. Wölkner 
z Duninowa. W roku 1950 organy 
pozbawione zostały całego zespołu 
dźwięków pedału oraz piszczałki 
kilku rejestrów I manuału, które prze-
niesione zostały do odtwarzanych ze 
zniszczeń wojennych organów ko-
ścioła Mariackiego. Organy uzupeł-
nione zostały o brakujące piszczałki 
dopiero w 1972 r. Dzięki odnalezio-
nym po roku 1996 w archiwach nie-
mieckich zapisom dotyczącym budo-
wy i pierwotnego brzmienia organów 
oraz staraniem powołanego w 1995 
roku pod kierunkiem prezesa Janu-
sza Dudzińskiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Organów Kościoła 
Zamkowego w Słupsku udało się w 2002 r. przywrócić orga-
nom ich unikalny wygląd i niepowtarzalne brzmienie. Baroko-
we organy posiadają obecnie 1604 piszczałki, 3 manuały oraz 
33 rejestry.  Od roku 1983 odbywa się Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Organowej i Kameralnej. 
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