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DO TYC H C ZASO W E W YNIK I PRAC W Y K O PA LISK O W YCH  
PR ZEPR O W A D ZO N Y C H  W G IECZU, GM . DO M INO W O  

W  LATACH  1993 -  1997

Po wieloletniej przerwie, w 1993 roku wznowiono, trw ające do chwili obecnej, 
badania archeologiczne na grodzisku w czesnośredniow iecznym  w G ieczu —  Grodzi- 
szczku, stan. 1 (wg AZP: arkusz 5 4 - 3 2 ,  stan. 4) oraz przy rom ańskim  kościele p. 
w. św. M ikołaja i W niebow zięcia NAP na byłej osadzie targowej —  stan. 3 (wg 
AZP: arkusz 5 4 - 3 2 ,  stan. 1). O gólne kierownictwo badań spraw ow ał kierow nik O d
działu G ieckiego M uzeum  Pierwszych Piastów na Lednicy m gr Edwin D zięciołowski, 
prow adzenie prac w terenie należało do m gr Elżbiety Indyckiej i m gr Teresy Kry- 
sztofiak. Przeprow adzone na grodzisku prace wykopaliskow e m iały na celu dostar
czenie danych m ających przybliżyć w yjaśnienie kluczowych zagadnień związanych z 
grodem. Dotyczyły one:

1. spraw dzenie dotychczasowych ustaleń na temat chronologii odsłoniętych w latach 
nie ukończonego nigdy palatium,

2. w eryfikacji datow ania początków  grodu,
3. w yjaśnienia charakteru i chronologii zlokalizow anego i odsłoniętego częściowo 

w trakcie badań z lat 1961 -  1962 muru najprawdopodobniej ściany północnej rom ań
skiego założenia sakralnego.

Prace wykopaliskow e przy fundam entach palatium  prow adzone były w 1993 roku 
z inicjatywy i przy współudziale zespołu historyków sztuki pod kierow nictw em  prof, 
dr hab. Klem entyny Żurowskiej (IHS UJ). Założono wówczas trzy sondaże (wykop 
А, В i C), z których dwa mniejsze (wykopy В i C) zlokalizow ano we wschodniej 
części prostokątnego palatium. Największy sondaż (wykop A) usytuowano w zdłuż osi 
założenia. Przecinał on fundam ent rotundy i obejm ow ał swoim zasięgiem  obszar przy
legły doń od wew nątrz i zew nątrz (por. ryc. 1). W  wyniku przeprow adzonych prac 
pozyskano dane na temat budowy samych fundam entów oraz kontekstu stratygraficz
nego reliktów. Zaznaczyć jednak  należy, iż otrzym aliśm y go jedynie częściow o —  
od poziom u nieco niższego od stropu odsłoniętych wcześniej fundamentów. Dzięki 
zachowanej dokum entacji rysunkowej znana jest stratygrafia poziom ów w yższych, je d 
nak niekom pletny i przem ieszany m ateriał z nich pozyskany nie daje podstaw do 
analiz.

Zarów no z fundam entów rotundy, jak  i prostokątnego palatium , zachow ały się dwa 
poziom y dużych kam ieni narzutowych o łącznej wysokości ok. 50 cm, spojonych 
szarożółtozielonkaw ą tłustą gliną. W e wszystkich w ykopach, pod przem ieszaną war-
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R yc.l. Giecz —  Grodziszczko, stan. I. Usytuowanie wykopów eksplorowanych w latach 1993, 
1 9 9 5 -  1997. 1 —  wykopy archeologiczne; 2 —  relikty kamiennych fundam entów.

Abb. 1. Giecz —  Grodziszczko, Fst. 1. Lage der in Jahren 1993, 1 9 9 5 -  1997 untersuchten 
G rabungsflächen. 1 —  archäologische G rabungsflächen; 2 —  Relikte von Steinfundam enten
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stwą, pow stałą podczas prac przygotow ujących relikty kam ienne do ekspozycji, na
tknięto się na ślady pradziejowej penetracji terenu późniejszego grodu (nieliczne frag
menty ceram iki „łużyckiej”) oraz jeg o  w czesnośredniow iecznego zagospodarow ania 
z okresu poprzedzającego rozpoczęcie budowy palatium , W wykopach В i С odsłonięto 
zalegającą tuż nad calcem  ok. 20 -  30-centym etrowej m iąższości w arstw ę osadniczą, 
a w wykopie С ponadto rów nież niewielki fragm ent obiektu o bliżej nieokreślonej 
funkcji. N a podstaw ie m ateriału ceram icznego chronologię warstwy, jak  i obiektu, 
odnieść można do połowy X wieku. Bogatszą sekw encję warstw  zarejestrow ano w w y
kopie A. W jeg o  obrębie wydzielono 11 warstw  naturalnych, które połączyć m ożna 
w 7 poziom ów osadniczych, oraz jeden odsłonięty w niewielkim  fragm encie obiekt 
związany z poziom em  4 —  tym. Z  uwagi na brak tzw. precyzyjniejszych w yznacz
ników chronologicznych, datow anie wyróżnionych poziom ów oparto na ceramice. 
Z pierw szym  etapem  osadnictwa na badanym  odcinku w iążą się poziom y 1 -  4. Jego 
kres wyznacza najprawdopodobniej poziom  4 —  ty, który stanow iła warstw a inten
sywnej spalenizny. Poziom y te datow ać m ożna na połowę wieku X. Z  kolejnym  etapem  
osadnictw a w iążą się poziomy 5 —  ty, na którym  posadow iona była stopa fundam entu 
rotundy, oraz wyznaczający kres temu etapowi poziom  6 —  ty (spalenizna z dużą 
ilością przepalonych kam ieni), przecięty przez fundam ent. W arstw a ta stanowi naj
m łodszą odsłoniętą w w ykopie jednostkę stratygraficzną o jasnej relacji w stosunku 
do fundamentów. W yznacza ona więc „terminus post quem ” ich powstania. Zespól 
ceram iczny zlokalizow any w poziom ach 5 - 6  nieznacznie różnił się od ceram iki z po
ziom ów 1 - 4 ,  co świadczy o niewielkiej odległości czasowej dzielącej je. W arstwy 
poziom ów 5 - 6  datow ać m ożna na początek 2 połowy X wieku. Piaszczysty poziom  
7 —  my, uchw ycony częściowo we wschodniej partii wykopu, zaw ierał m ateriał zna
cznie odbiegający pod względem technologiczno —  technicznym  od ceram iki zlo
kalizowanej w poziom ach niższych. Zarejestrow any w tym zbiorze odsetek fragm entów 
naczyń całkow icie obtaczanych odpowiada zespołom  datow anym  na innych analogi
cznych stanow iskach wielkopolskich najwcześniej na przełom  X/XI w. W ydzielony 
poziom  7-my w iązać m ożna —  jak  to w ynika z dokum entacji badań odsłaniającej 
kam ienne relikty —  piaszczystą warstw ą niw elacyjną przykryw ającą fundamenty. 
Przedstaw ione wyżej datow anie wyróżnionych poziom ów  osadniczych w powiązaniu 
z określoną relacją do kam iennych podwalin, rzuca nowe św iatio na okoliczności roz
poczęcia i zaprzestania budowy palatium  w Gieczu. O trzym aliśm y bowiem przesłanki 
sugerujące, iż m iało to m iejsce wcześniej, niż sądzono dotychczas, w iążąc zaniechanie 
budow y z najazdem  księcia czeskiego Brzetysława na W ielkopolskę w 1039 roku. 
W szystko w skazuje na to, że rezygnację z w znoszenia palatium  datow ać m ożna na 
przełom  X/XI w. Przyczyny, dla których zaprzestano budowy tego im ponującego w za
miarze założenia, są wciąż tem atem  do dyskusji.

Kolejnym etapem  badań na stanowisku były prace wykopaliskow e badające kon
strukcje obronne grodu. M iały one związek z prow adzoną od pewnego czasu akcją 
weryfikacyjną uściślającą chronologię najważniejszych grodzisk W ielkopolski. W roku 
1995 rozpoczęto badanie odcinka południow o-w schodniej partii obw ałow ań grodziska. 
Założono wówczas wykop A2, będący przedłużeniem  w kierunku wału wykopu A. 
W sezonach 1996, 1997 kontynuow ano przekop lokalizując kolejne wykopy po osi 
wykopu A2 na zew nątrz nasypu (tzw. wykopy A3, A4 i A5); por. ryc. 1. Długość
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przekopu wynosi 34,5 m. Do tej pory zbadano jego wewnętrzny i zewnętrzny wycinek 
o łącznej długości 27,5 m. Różnica poziomu między poziom em  łąki a szczytem wału 
w tym miejscu wynosi ok. 7 m. Podczas badań, oprócz warstw związanych z profilem 
obronnym grodu, w usytuowaniu po wewnętrznej stronie nasypu wykopie A2, natknięto 
się na ślady osadnictw a przedgrodowego oraz późniejsze warstwy osadnicze nakłada
jące się na relikty walu. W wykopach zewnętrznych natom iast natknięto się również 
na warstwy powstałe w wyniku procesów sedym entacyjnych, charakterystycznych dla 
przybrzeżnych partii wód jeziornych.

Pozostałością osady poprzedzającej pow stanie grodu był fragm ent spalonego bu
dynku. Zlokalizow ano go pod nasypem walu na torfopodobnej warstwie mocno spra
sowanych szczątków organicznych (tzw. warstwa XX), zalegająca bezpośrednio na 
calcu. Liczny m aterial ceram iczny pozyskany ze spalenizny pozwala datować ją  na
IX śmiecie.

Łącznie w eksplorowanych wykopach wyróżniono 5 faz budowy wału. Dwie z nich 
wydzielono w wykopie wewnętrznym, pozostałe trzy w wykopach usytuowanych na 
zew nątrz nasypu. Obserw acja zbadanego odcinka profilu obronnego w chwili obecnej 
nie pozw ala na sformułowanie jednoznacznych wniosków na tem at połączenia odpo
wiednich etapów  budowy wału wydzielonych po wewnętrznej stronie obiektu z fazami 
uchwyconym i na zewnątrz nasypu, lub ewentualnego wykluczenia takiej możliwości. 
Problem  ten może być rozstrzygnięty dopiero po zbadaniu jąd ra  wału planowanego 
na rok 1998.

Z  wyróżnionej w wykopie A2 1-szej fazy walu zachow ał się jedynie fragm ent 
jednego stosu szerokości ok. 1,6 m, zbudowanego w konstrukcji rusztowej. Jego chro
nologię określa nakładająca się na ten relikt warstwa osadnicza datowana na połowę
X wieku. Z 2-gą fazą natom iast wiążą się odsłonięte w wykopie 2 stosy rusztu sze
rokości ok. 2,5 m, na którym zalegała warstwa ze śladami drew na ułożonego w kon
strukcji podkładowej. Również tę fazę datować m ożna tylko pośrednio, dzięki nacho
dzącym  na stos zachodni warstwom  osadniczym  grodu o chronologii określonej na 
podstawie ceram iki na X/XI —  1 połowę XI stulecia.

W  wykopach zew nętrznych najniżej zalegającą (bezpośrednio na piaszczysto-m uł- 
kowatym  calcu) była opadająca i przegłębiająca się w kierunku byłego jezio ra warstw a 
torfiasta. Treścią geologiczno-przyrodniczą, pozycją stratygraficzną oraz pochodzącym  
głównie z jej stropu nielicznym  m ateriałem  ceram icznym  datowanym  na IX wiek, 
odpowiada ona wyróżnionej w wykopie A2 warstwie XX. Bezpośrednio na niej od
słonięto relikty wydzielonej na tym  odcinku najstarszej fazy wału. Był to fragm ent 
jednego piaszczystego stosu z nieźle zachow anym  (lecz w stopniu niewystarczającym  
dla przeprowadzenia analiz dendrochronologicznych) drew nem  ułożonym w konstrukcji 
rusztowej. Najniższe partie walu były ponadto w zm ocnione konstrukcją hakow ą . Jego 
lico natom iast dodatkow o umacniał drewniany częstokół. Tw orzące go pale zachow ały 
się niekiedy do wysokości ok. 1,7 m. W fazie następnej (tzw. wał 2-giej fazy), poprzez 
dostaw ienie do stosu wału fazy starszej dwóch nowych segmentów zbudowanych w 
konstrukcji przekładkowej i m iejscami rusztowej, przesunięto lico wału o ok. 6 m, 
wzniesione wówczas stosy rów nież były dodatkow o w zm ocnione umieszczonymi m ię
dzy rzędami pionowo wbitych pali. W obrębie stosu zewnętrznego ponadto zareje
strowano ślady pali m iędzy poziomymi belkami konstrukcji rusztowej (fragm ent tzw.
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pilotowania). Najprawdopodobniej do profilu obronnego wału 2-giej fazy zaliczyć m oż
na też 3 rzędy ukośnie wbitych w przybrzeżną partię jeziora pali-czostków. Kres fun
kcjonow ania om awianego wału wyznacza zalegająca na jego  rozsypisku warstwa spa
lenizny z dużą ilością luźno leżących sporych fragm entów spalonych belek —  
pozostałość zniszczonej konstrukcji w ieńczącej. Z  ostatnią, wydzieloną w wykopach, 
fazą przebudowy obiektu wiąże się solidnie zbudowany płaszcz kam ienny wraz z 
fragm entem  spalonej konstrukcji w ieńczącej oraz gliniano-kam ienna odsadzka. Nasyp 
zniszczonego wału przykryto wówczas gliniastą (miejscami przepaloną) gliną oraz 
częściow o piaskiem. Lico wału uległo nieznacznem u (ok. 1 m) cofnięciu. W yobrażenie
0 sposobie budowy płaszcza kam iennego daje najlepiej zachow ana, najniższa partia. 
Uchwycono tam jedną warstwę ciasno poukładanych rzędam i dużych kamieni narzu
towych. W  pozostałej części obiekt ten zachow ał się ju ż  tylko fragm entam i. W partii 
szczytowej nasypu natknięto się na spaloną konstrukcje w ieńczącą całe założenie. 
Poniew aż w trakcie badań odsłonięto zaledw ie niewielki je j fragm ent, w chwili obecnej 
nie znana jest jeszcze konstrukcja, w jakiej została ona wzniesiona. E lem entem  zw ią
zanym  z profilem obronnym  wału 3-ciej fazy była gliniasto-kam ienna odsadzka. O d
dalona ona była od lica wału o ok. 2 m i stanow iła lekko nachylony na zew nątrz pas 
szerokości ok. 3 m. Treść i układ warstw ją  tworzących pozw ała na stw ierdzenie 
dwuetapowości jej powstania. Chronologię w yróżnionych na zewnątrz nasypu faz bu
dowy wału, do chwili otrzym ania wyników analiz dendrochronologicznych pobranych 
prób drewna (dębowy pal częstokołu 1 -szej fazy oraz dobrze zachow ane spalone belki 
konstrukcji wieńczącej wal 2-giej fazy) oprzeć można jedynie na ceram ice, która 
w przeciw ieństw ie do datującego m ateriału z wykopu A2, nie stanow iła czystego, nie 
przem ieszanego zespołu. Pozyskano ją  głównie z rozsypiska wału fazy 2-giej. Zbiór 
ten odznaczał się cechami stylistyczno-technologicznym i pozwalającym i odnieść go 
najwcześniej do 1 połowy XI stulecia. Interesująco przedstaw iają się wyniki analiz 
dendrochronologicznych luźnego drew na zlokalizow anego w warstwie torfu, zalega
jącej pod nasypem wału 2-giej fazy. Dostarczyły one serii dat z końca IX i początku 
XI w ieku (najm łodszą jes t rok 925), które pośrednio określają dolną granicę czasu 
wzniesienia obwałowań. Dotychczas, na badanym  odcinku umocnień grodziska nie 
natknęli się na ślady grodu z czasów plem iennych, a wyniki przeprow adzonych prac 
sugerują późniejszą, niż do tej pory sądzono, m etrykę grodu w Gieczu powstałego 
najprawdopodobniej w 1 połowie X wieku. Odsłonięcie pełnego profilu obronnego 
oraz wyniki analiz dendrochronologicznych wspomnianych prób z pew nością pozw olą 
na sprawdzenie powyższych wniosków.

Nie mniej interesujące są wyniki prow adzonych w niewielkim  zakresie prac roz
poczętych we wrześniu 1997 roku w północnej części m ajdanu grodziska, przy od
słoniętym  w latach 1961 -  1962 na północ od obecnie stojącego drew nianego kościoła 
p.w. św. Jana C hrzciciela tzw. murku „A” . M im o, że jego  usytuowanie, sposób budowy
1 orientacja sugerow ały już  jego odkrywcom  interpretację obiektu jako  reliktu północnej 
ściany niem ałego rom ańskiego założenia sakralnego (identyfikowanego z kościołem  
p.w. św. Jana Chrzciciela w spomnianym  ju ż  w źródłach z 1. połow y XII wieku), 
niejasna była w ciąż jego  chronologia. Celem  pozyskania danych określających czas 
pow stania muru, założono więc wykop sondażowy (tzw. w ykop 2; por. ryc. 1) obej
m ujący 2 —  m etrowej długości odcinek muru. Sondażem  tym zbadano obszar przy
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legający do muru zarówno od południa, jak  i od północy. Narzucone pracom ograni
czenia czasowe spowodowały zaprzestanie eksploracji wykopu na poziom ie lawy fun
damentowej muru.

W południowej części wykopu, bezpośrednio pod hum usem  natknięto się na frag
m ent znanego już  z badań wcześniejszych, obszernego ossuarium m iąższości ok. 60 cm
0 niejasnej (ze względu na brak m ateriału datującego) chronologii, pod którym  zare
jestrow ano ok. 1-metrowej grubości rum owisko kam ienne. Tworzyły je  mniejsze lub 
większe fragmenty szarobialej zaprawy wapiennej. Przylegające do lica muru rum o
wisko zalegało na częściowo zniszczonej ławie jego  fundam entu oraz na warstwie 
szarobrunatnej próchnicy przemieszanej z piaskiem, drobnym i węgielkam i drzewnymi
1 drobinami zaprawy, w którą wkopany był fundament.

Odmiennie przedstaw iała się sytuacja stratygraficzna w północnej części sondażu 
Pod zarejestrowaną pod hum usem  nowożytną niwelacyjną, m iąższości ok. 60 -  80 cm, 
odsłonięto warstwę osadniczą dochodzącą do póinocnego lica muru „A”. N a jej spągu 
uchwycono niewielki fragm ent paleniska?/chaty?. W stępna analiza bogatego materiału 
ceram icznego pozyskanego z warstwy pozwala na datowanie jej na tzw. fazę D (naj
później na 1. poiowę XI w). Pod wspomnianą warstwą osadniczą, na całej powierzchni 
wykopu, zlokalizowano rumowisko kam ienne. Od warstwy osadniczej oddzielała go 
ok. 1 5 - 2 0  —  centymetrowej miąższości warstwa niwelacyjna, również przylegająca 
do lica muru. W spom niane rum owisko stanowiły głównie nieregularnego kształtu, ocio
sane kamienie spojone niekiedy bardzo mocno szaroróżową zaprawą, szczególnie 
w partii północnej wykopu. W części południowej zaprawa ta była mniej spójna, a 
rum owisko, opierające się o lico muru zalegało na dobrze zachow anej ław ie funda
mentowej reliktu oraz na analogicznej do zarejestrowanej po południowej stronie muru 
warstwie, w którą wkopany byi fundam ent. W  trakcie badań odsłonięto m ur „A ” na 
całą jego  zachow aną wysokość (ok. 1 ,5 -  1,7 m). Okazało się, że zbudowany on był 
w dwojaki sposób (ryc. 2). Jego wyższą partię, od poziom u odsadzki szerokości ok. 
7 - 1 0  cm, tworzyły ociosane, duże (dochodzące do wielkości 20x40 cm) bloki ka
mienne spojone zaprawą. Odznaczały się one nieregularnym  kształtem, w związku 
z czym przestrzeń między nimi uzupełniały kam ienie mniejsze (też okrzeski). Dolna 
część muru charakteryzowała się ju ż  budow ą piytkową. Ta partia obiektu m iała w y
sokość ok. 80 cm. Odsłonięto 7 poziom ów tworzących go elem entów. M iejscami były 
to sporej wielkości (o wysokości ok. 10 -  20 cm i długości dochodzącej do ok. 40 cm) 
o kształcie zbliżonym  do prostokąta, spojone zapraw ą wapienną z płaskim i płytkami 
kam iennym i wysokości ok. 2 -  6 cm. Sam m ur posadowiony byi na fundam encie zbu
dowanym  z dużych kamieni łączonych szarożółtozielonkawą gliną. Szerokość muru 
wynosi ok. im , lawy fundamentowej natom iast ok. 1,7 m.

Rezultatem  opisanych prac sondażowych było więc odsłonięcie po raz pierwszy 
tzw. muru ,A ” na całej zachowanej wysokości i stw ierdzenie dwóch faz jeg o  budowy. 
Kontekst stratygraficzny reliktu pozw ala już  teraz na określenie chronologii 1-szej 
fazy kościoła, związanej z murem  płytkowym , na co najmniej 1. połowę XI stulecia 
(tak datowana jes t warstwa osadnicza przykryw ająca kam ienne rumowisko jeg o  ściany). 
Stwierdzenia te rzucają nowe św iatło na okoliczności pow stania tego, jak  się okazuje, 
jednego z najwcześniejszych wielkopolskich kościołów grodowych. Biorąc pod uwagę 
przedstaw ione w niniejszym  kom unikacie przesłanki skłaniające do zmiany datow ania
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fundam entów palatium  (najpóźniej przełom  X/XI w.) oraz zważywszy na analogiczną 
budowę fundam entów obydwu założeń (duże kam ienie narzutow e spojone szarożółto- 
zielonkawą gliną), w ydaje się, że budowę świątyni od momentu podjęcia decyzji o 
zaprzestaniu w znoszenia palatium  dzieli niewielka odległość czasowa. Odsłonięty w 
trakcie badań z lat 1961-1962 po północnej stronie muru fragm ent cm entarzyska rzę
dowego, datowanego ogólnie na fazę E, w iązać m ożna ju ż  z kościołem  2-giej fazy. 
Badania, które przeprow adzono przy zachow anym  odcinku muru kościoła grodowego 
m iały do tej pory ułam kowy charakter. Z  tego też względu nie znany jes t jeszcze 
pełen kontekst stratygraficzny reliktów  oraz przede wszystkim  plan całego założenia. 
W  związku z  tym, prace wykopaliskow e rozpoczęte w 1997 roku będą kontynuow ane.

Jak już  wspomniano, w latach 1993 -  1997 nie ograniczono się do badań grodziska. 
Prow adzono rów nież badania ratownicze przy rom ańskim  kościele pod wezwaniem
św. M ikołaja i W niebow zięcia NM P znaj
dującego się na m iejscu byłej osady tar
gowej (stan. 3). M iały one związek z pro
wadzonym i przy tym zabytku pracami 
konserwatorsko-rem ontowym i. Podczas 
kilku sezonów (1993, 1994 i 1997) roz
poznano częściow o teren na zewnątrz, jak  
i wew nątrz świątyni. W ykopy eksploro
wane na zew nątrz kościoła (tzw. wkopy 
I -  VIII) usytuowano przy ścianie północ
nej i zachodniej (zlokalizow ano je  w m iej
scu planow anych przypór mających pod
pierać te ściany). W ewnątrz natom iast 
przebadano ok. 1,5 —  m etrowej szero
kości pas biegnący w zdłuż fundamentów 
nawy oraz w całości teren pod lukiem tę
czowym  i prezbiterium  kościoła (tzw. w y
kopy A-H; por. ryc. 3).

W wykopach tych zarejestrowano ni
szczącą pierw otny układ warstw  ok. 0,7 
-  1,3-metrowej grubości przem ieszaną 
warstwę z mniej lub bardziej kom pletnie 
zachow anym i pochówkam i now ożytny
mi. Jedynie dwa, pozbawione jakiegokol
wiek w yposażenia groby zlokalizow ane 
na zewnątrz kościoła, w oparciu o prze
słanki stratygraficzne, podejrzew ać m oż
na o w cześniejszą chronologię. Pod w ar
stwą zw iązaną z cm entarzyskiem  przyko
ścielnym  uchwycono ślady w czesnośred
niowiecznej osady funkcjonującej w tym 
miejscu przed powstaniem  kościoła. Na 
poziom ie stopu calca odsłonięto niew iel

Ryc. 3. G iecz, stan. 3. Kościół p.w. św. M ikołaja 
—  usytuow anie w ykopów  eksplorowanych 

w latach 1993, 1994 i 1997. 1 —  1993 wykopy 
archeologiczne; 2 —  1993 obszar tylko pod 

obserw acją archeologiczną: 3 —  1994 wykopy 
archeologiczne; 4  —  1997 wykopy archeologiczne; 

a —  opaska betonowa.
Abb. 3. G iecz, Fst. 3. N ikolauskirche —  Lage 

der in Jahren 1993, 1994 und 1997 untersuchten 
Grabungsflächen. I —  1993 archäologische 

Grabungsflächen; 2 —  1993 Gebiet nur unter 
archäologischer Beobachtung; 3 —  1994 

archäologische Grabungsflächen; 4 —  1997 
archäologische Grabungsflächen; a —  Betonbinde
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kie fragmenty czterech obiektów częścio
wo zniszczonych późniejszym i wykopami 
fundam entowym i i grobami. Na podsta
wie zawartego w nich nielicznego m ate
riału ceram icznego (po kilka, ew. kilka
naście fragm entów naczyń) m ożna je  bar
dzo ogólnie datować na X wiek. N a zew 
nątrz kościoła natknięto się ponadto na 
kam ienne fundam enty późniejszych, no
wożytnych założeń architektonicznych 
Obok podwalin dwóch barokowych przy
pór, podpierających północno —  za
chodni narożnik nawy oraz centralną 
część jej ściany północnej, zlokalizowano 
fundam enty dwóch różnoczasowych ane
ksów północnych (zakrystia) oraz funda
ment drewnianej dzwonnicy przylegającej 
niegdyś do zachodniej ściany kościoła.

N ajważniejszym  jednak odkryciem 
było odsłonięcie fundam entów świątyni 
wcześniejszej od stojącej obecnie (na jej 
pozostałości natknięto się ju ż  podczas ba
dań przeprow adzonych w latach 1950 — 
1953) w stopniu pozw alającym  na czę
ściową rekonstrukcję planu tego założenia 
oraz reinterpretację wcześniejszych usta
leń na tem at etapów przebudowy kościoła. 
Znacznie m niejszy od obecnego, pocho
dzącego z przełom u XII/XIII w., starszy 
kościół był założeniem  jednonaw ow ym  o 

nawie najprawdopodobniej prostokątnej, szerokości ok. 6,8 m, zakończonej od wschodu 
apsydą. Z  reliktów związanych z tą fazą kościoła odsłonięto zewnętrzne lico funda
mentu północnej ściany nawy z je j północno-wschodnim  narożnikiem  oraz (w prez
biterium i pod łukiem tęczowym) południowa część apsydy z południowo-wschodnim  
narożnikiem  nawy oraz fragm ent fundam entu ściany zachodniej (por. ryc. 4). Na fun
dam enty apsydy, które zbudowane były z 4 -  5 warstw  kamieni narzutowych, niekiedy 
przyciosanych i spojonych szarobiałą zaprawą wapienną, częściowo nachodziły fun
damenty filarów hiku tęczowego. Ze św iątynią tej fazy najprawdopodobniej w iąże się 
też kam ienne rumowisko, którego fragm ent uchwycono na południe od reliktów apsydy. 
Jest ono przypuszczalnie destruktem  tej ściany. W arto w tym m iejscu zasygnalizować 
pewną niewielką, aczkolwiek wyraźną, anomalie budowy fundam entów apsydy, suge
rującą istnienie w tym miejscu jeszcze starszej budowli. Jeżeli przypuszczenie to by
łoby słuszne, w przypadku kościoła p.w. św. M ikołaja w Gieczu moglibyśm y mówić 
o 3-ch fazach jego  budowy. Rozstrzygnięcie tego problemu wym aga jednak  dalszych 
studiów.

Ryc. 4. Giecz, stan. 3. Kościół p. w. św. M ikołaja 
—  rzut poziomy fundam entów starszego kościoła 

odsłoniętych w latach 1993, 1994 i 1997;
1 —  granice eksploracji.

Abb. 4. Giecz, Fst. 3. N ikolauskirche —  
Grundriß der Fundam ente der älteren Kirche, die 

in Jahren 1993, 1994 und 1997 freigelegt wurden; 
1 —  Untersuchungsgrenzen
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Jak wynika z treści niniejszego komunikatu, prow adzone w ostatnich latach badania 
archeologiczne w G ieczu dostarczyły kolejnych, nie znanych do tej pory danych rzu
cających niekiedy zupełnie nowe światło na w czesnośredniow ieczną problem atykę 
Giecką. W yniki tych prac w skazują na konieczność kontynuow ania rozpoczętych badań 
celem  zweryfikowania i uściślenia zawartych tu sugestii.

Teresa Krysztofiak

1. A nalizę m ateriału ceram icznego wykonał M . Łastow iecki.
2. A nalizę prób zapraw  przeprow adził prof. dr hab. J. Skoczylas.



Rye.2. Giecz— Grodziszczko, stan. 1. Wykop 2— lico południowe fundamentów kościoła 
grodowego
Abb. 2. Giecz - Grodziszczko. Fst. 1. Grabungsfläche 2 - südliche Flucht von Fundamenten der 
Burgkirche



Ryc.2. Giecz— Grodziszczko, stan. 1. Wykop 2— lico północne fundamentów kościoła
grodowego
Abb. 2. Giecz - Grodziszczko. Fst. I . Grabungsfläche 2 - nördliche Flucht von Fundamenten der 
Burgkirche


