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Andrzej M. Wyrwa
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Gdecz i jego „anielski kościół”. Wprowadzenie

Któż nie spojrzy bez zdumienia na kościółek we wsi 
postawiony. Ściany jego z ciosanych kubicznie twar-

dych kamieni polnych wzniesione świadczą, że już wiele 
pamiętają wieków i na wiele jeszcze poglądać będą [E.K. 
1837, 236–237]. Tymi słowy w „Przyjacielu Ludu” 
w 1837 roku o kościele Najświętszej Maryi Panny 
i św. Mikołaja pisał Emil Kierski.

Zapis ten, podobnie jak cytowane niżej, powstał 
w czasie poszukiwania korzeni, poszerzania wiedzy 
i ugruntowywania tożsamości narodowej w okresie 
niewoli Rzeczypospolitej. Przez te działania starano 
się uchronić nasze społeczeństwo od wynarodowienia. 
Drogą ku temu było m.in. poszukiwanie, odkrywanie 
i ochrona pamiątek, które mówiły o chwalebnej trady-
cji Polski a nie więzach kładzionych przez zaborców na 
znękany naród.

Pośród wielu innych miejsc w oczach dziewiętnasto-
wiecznych „badaczy starożytności” szczególne miejsce 
zajmował położony niedaleko Środy Giecz z nierozpo-
znanymi wówczas jeszcze do końca zabytkami sprzed 
wieków. Jednym z pierwszych, który szerzej pisał o tym 
miejscu jako szczególnie znaczącym na mapie Polski pia-
stowskiej, był Edward hrabia Raczyński. W opubliko-
wanych 1842 roku Wspomnieniach Wielkopolski, wyko-
rzystując m.in. zapisy kronikarskie o Gieczu, stwierdził, 
że historya Giecza, […] sięga roku 1039, kiedy Brzetysław 
książę Czeski, syn i następca Udalryka zbrojną ręką Polskę 
najechał… [Raczyński 1842, 263–298]. Wspomniał 
też m.in. o Grodziszczku z drewnianym kościołem oraz 
krótko o kościele Najświętszej Maryi Panny. O tym 
ostatnim, który jest przedmiotem naszych rozważań, za-
notował wówczas: Sam Giecz ma także kościół z kamieni 
granitowych w sześciany stawiany, z wygiętym w pół koła 
sanktuarium. Kościół ten […] niewątpliwie jest bardzo 
dawny [Raczyński 1842, 294].

Około szesnastu lat później nieco obszerniejsze infor-
macje o tym kościele podał Józef Łukaszewicz w Krótkim 

opisie historycznym kościołów parochialnych. Opierając 
się na zapisach kronikarskich i wizytacjach, zanotował 
m.in., że znajduje się [tu] bardzo starożytny kościół pa-
rochialny z kamieni granitowych w sześciany obrabianych 
z wyciętym w półkoła sanktuarium, założony według Dłu-
gosza przez Piotra Dunina ze Skrzynna, a podobniej do 
prawdy przez jednego z Przemysłowców, książąt wielkopol-
skich. […] Oglądał go w roku 1638 w czasie wizyty swo-
jej Strzałkowski, archidiakon poznański i tak go opisa[ł]: 
<Wieś Giecz wcielona do archidiakonatu pszczewskiego; 
w niej znajduje się kościół z kamieni sztucznie zbudowany, 
i dachówką przykryty, pod tytułem NMPanny i ś[w]. Miko-
łaja, biskupa i wyznawcy. Prawo kolacyi kościoła tego służy 
Przewielebnemu archidiakonowi pszczewskiemu>. — 
Podług wizyty Rydzyńskiego z roku 1777 …pogorzał 
kościół w Gieczu jakimś przypadkiem r[oku] 1713. 
Naprawiony wkrótce potem, był znowu w r[oku] 1777 
bardzo zrujnowany. Mimo bardzo wielkiej starożytno-
ści swojej nie zawiera w sobie żadnych z goła pomników 
z przeszłości [Łukaszewicz 1858, 387–388].

Jak dziwnie po ponad stu pięćdziesięciu latach mogą 
być odbierane te i inne słowa badaczy poszukujących 
w XIX wieku odpowiedzi na pytania dotyczące histo-
rii Giecza i jego dziedzictwa kulturowego. Niektórzy 
mogą nawet patrzeć na nie z pewną ironią. Niesłusz-
nie jednak. Mamy tu bowiem pierwsze pytania i jakże 
piękny przykład początku ewolucyjnej drogi poszerzania 
wiedzy o tym miejscu przez następne pokolenia aż do 
dziś. Dzisiejszą naszą wiedzę o gieckim ośrodku osad-
niczym, a przede wszystkim o jednym z jego obiektów 
sakralnych, który oparł się wichrom dziejów i dumnie 
góruje nad ponad tysiącletnią osadą, przedstawia niniej-
sze opracowanie. Z pokorą zaznaczamy też, że nie jest 
to ostatnie zdanie na ten temat, a jedynie kolejny krok 
w marszu pokoleń. Dzięki niemu wiedza o bogatej tra-
dycji tego miejsca, będzie uzupełniana i weryfikowana 
w nadchodzących latach.
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Zarówno tytuł niniejszej książki, jak i wystawy, któ-
rej ona towarzyszy, został zaczerpnięty z miejscowego 
podania, które w 1862 roku w „Tygodniku Ilustrowa-
nym” spisał cytowany już z innego źródła Emil Kierski, 
historyk, członek Towarzystwa Zbieraczów Starożytno-
ści Krajowych. Legenda ta mówi, iż kościół ten stawiali 
aniołowie [Kierski 1862, 59]. Chcemy więc opowiedzieć 
historię tego kościoła, któremu od ok. 2. połowy XI (bu-
dowla starsza) a potem od przełomu XII/XIII (budowla 
młodsza) wieku patronuje Najświętsza Maryja Panna 
Wniebowzięta wraz ze św. Mikołajem. Najstarsze wi-
zerunki świątyni (il. 1.) znamy z 1. połowy XIX wieku, 
wykonane przez Władysława Kosińskiego1.

Mimo swej „starożytności” kościół ten nie docze-
kał się do dzisiaj pełnej monografii krytycznej. Krótkie 
wzmianki o nim w kontekście różnych rozważań pre-
zentowano w opracowaniach historycznych2, architek-
tonicznych czy archeologicznych3.

Niniejsze opracowanie jest pierwszą obszerniejszą 
próbą prezentacji tego obiektu. Ze względu na to, że zo-
stała ona pomyślana jako wprowadzenie do wystawy ma-
jącej ukazać ten „anielski kościół” w świetle najnowszych 

badań historycznych i archeologiczno-architektonicz-
nych byliśmy zmuszeni tylko w bardzo ogólny sposób za-
rysować jego dzieje. Pełniejsze, pogłębione studia zamie-
rzamy przygotować i opublikować w najbliższym czasie. 

Dziś zapraszamy do zapoznania się z dziejami4 świą-
tyni przez pryzmat śladów archeologicznych, które przez 
kolejne pokolenia zostały w niej zdeponowane. Nie-
zależnie bowiem od nielicznych zachowanych do na-
szych czasów zapisów historycznych to zabytki archeo-
logiczne pozwalają nam ukazać bogatą historię tego 
kościoła i ludzi, którzy w ciągu kilku wieków właśnie 
w nim, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny 
i św. Mikołaja, wznosili modły do Boga o dobro własne 
i swojej wspólnoty. Jeśli w ciszy jego wnętrza wytężymy 
wyobraźnię, to usłyszymy głosy wszystkich tych, którzy 
pozostawili tu swe troski i radości.

Il. 1. Kościół w Gieczu, stan z 1. połowy XIX w., rys. W. Ko-
siński

Il. 2. Plakat towarzyszący wystawie

1 Patrz: Widoki polskich miast i zabytków 1994, 15, 42, ryc. 62; tam wg Neg. ODZ nr 1873; patrz też: Raczyński 1842, 294.
2 Pośród starszych opracowań patrz wzmianki m.in. w: Kozierowski 1935, 93–94; Nowacki 1964, II, 350 i nn. wg indeksu; inne 

wzmianki bibliograficzne i źródłowe patrz literatura w niniejszym opracowaniu.
3 Podstawowe zestawienie literatury patrz m.in. Świechowski 2009, 74–77; Architektura romańska 2001, 23; Krysztofiak 2009, 111–139; 

Paszkiewicz 2010.
4 Od Redakcji. W niniejszym opracowaniu zachowano na życzenie autorów różnorodne formy zapisu wezwania kościoła w Gieczu. Do-

tyczy to też formy imienia Matki Boskiej. Od istniejącej we współczesnej polszczyźnie (zob. Słownik języka polskiego PWN), a tym samym 
w dokumentach kościelnych formy „Maryja” odstąpiono na życzenie autorów. Oficjalna, obecnie obowiązująca i używana w dokumentach 
nazwa parafii w Gieczu brzmi: kościół pw. Wniebowzięcia NMP; w takim właśnie zapisie zastosowano ją w tej książce.
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Otwarta w 2011 roku i prezentowana do 2013 roku 
wystawa pt. „Kościół, który zbudowali aniołowie”, uzu-
pełniona i udokumentowana przez niniejsze opracowa-
nie, została zrealizowana przez oddział Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy — Rezerwat Archeologiczny 
Gród Wczesnopiastowski w Gieczu. Jej koncepcja zo-
stała oparta głównie na wybranych eksponatach archeo-
logicznych, które reprezentują zbiór obiektów odkry-
tych podczas prac wykopaliskowych w tym kościele. Są 
one ilustracją rozmaitych, związanych z dziejami tego 
kościoła, tematów poruszanych na wystawie. 

Wszystkie znajdujące się na ekspozycji zabytki pocho-
dzą ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Led-
nicy — Oddział w Gieczu. Pozyskano je dzięki pra-
com archeologiczno-architektonicznym prowadzonym 
w różnych latach przez pracowników Muzeum: Ed-
wina Dzięciołowskiego, Teresę Krysztofiak i Elżbietę 
Indycką. Zdecydowana większość eksponatów wysta-
wiana jest po raz pierwszy. Kilka kategorii znalezisk 
archeologicznych: szkło, płytki posadzkowe, tkaniny 
i monety zostały poddane analizom specjalistycznym 
[Hildebrandt 2006; Dębska 2009; Olszewska 2009; 
Paszkiewicz 2010], a streszczenie wyników tych badań 
znajdzie Czytelnik w niniejszej publikacji.

Dzięki uprzejmości proboszcza parafii gieckiej, księ-
dza Zbigniewa Nowaczewskiego, na ekspozycji pre-
zentujemy też kamienną chrzcielnicę będącą własnoś-
cią parafii. Na wystawie znalazły się również zabytki 

 pochodzące z badań przy kościele św. Jana Chrzciciela 
na Grodziszczku. Wszystkie te eksponaty wzajemnie się 
uzupełniają, a jednocześnie w barwny sposób opowia-
dają historię tej „starożytnej” świątyni. 

Niniejsze opracowanie, jak wspomnieliśmy wyżej, 
jest syntetycznym wprowadzeniem do historii samego 
kościoła i gieckiego zespołu osadniczego. Zostało one 
przygotowane przez historyków, archeologów, history-
ków sztuki i architektury, znakomitych znawców prob-
lemu. Sama wystawa zaś jest autorstwa Elżbiety Indyc-
kiej, kustosza gieckiego oddziału Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy. Zarówno wydawnictwo, jak i wy-
stawę można było zrealizować dzięki środkom finanso-
wym Muzeum. Wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób wsparli powstanie wystawy i niniejszej publikacji 
składamy serdeczne podziękowania!

Mamy nadzieję, że zarówno niniejsza książka, jak 
i wystawa o „anielskim kościele” pozwolą w nowy spo-
sób spojrzeć na giecką świątynię Najświętszej Maryi 
Panny i św. Mikołaja i ukazać marsz pokoleń, które 
przez wieki pozostawiły w nim ślady swojej bytności. 
Patrząc na każdy z eksponowanych na wystawie i opisa-
nych w niniejszym opracowaniu zabytków, postarajmy 
się wsłuchać w ich głos. One do nas mówią, a jednocześ-
nie pozwalają spojrzeć na miniony, zapomniany świat 
naszych praojców.

Andrzej M. Wyrwa
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Gdecz and Its “Angel Church”. Introduction

W ho can glance without amazement at this small 
church erected in the village. Its walls raised of hard, 

cubic-hewn fieldstones offer evidence that they have already 
remembered many years and at many years are still going to 
gaze [E.K. 1837, 236–237]1. These words were used by 
Emil Kierski to write about the church of the Assump-
tion of the Blessed Virgin Mary and Saint Nicholas in 
“Przyjaciel Ludu” (Friend of the Folk) in 1837.

The above passage, similarly to others quoted near 
to it, originated during the times of Poles searching for 
their roots, broadening their knowledge and strength-
ening their national identity in the period of captivity 
of the Polish Republic. It was hoped such activities 
would save the Polish society from denationalization. 
This was achieved by various attempts including: the 
searching for, discovering and protecting of relics and 
monuments which proved the praiseworthy traditions 
of Poland against the fetters put on the harried nation 
by its foreign rulers.

Among many other locations, Giecz, situated near to 
Środa, and with some of its relics from the past at the 
time not yet fully recognized, was of special attention 
for the nineteenth-century “researchers of antiquity”. 
Count Edward Raczyński was one of the first to write 
more about this site as one that was especially signifi-
cant on the map of the Piast Poland. In Wspomnienia 
Wielkopolski (Remembrances from Greater Poland), 
published in 1842, using for instance the chroniclers’ 
entries about Giecz, it was stated that the history of 
 Giecz, […] goes back to 1039, when Břetislav (Bretislaus), 
Duke of Bohemia, son and successor of Oldřich (Ulrich), 
with sword in hand overran Poland… [Raczyński 1842, 
263–298]. He mentioned also about Grodziszcz ko with 
its wooden church as well as the church of the Blessed 
Virgin Mary. On the latter, being the subject of our 
reflections, he then further reported: Giecz itself has 

a church on its own made from granite stones in cubes 
built, with the sanctuary bent in a semi-circle. This church 
[…] is undoubtedly very old [Raczyński 1842, 294]. 

Some sixteen years later, somewhat more infor-
mation about the church was also provided by Józef 
Łukaszewicz in Krótki opis historyczny kościołów paro-
chialnych… (A Brief Historic Description of Parish 
Churches…). Basing on the chroniclers’ entries and 
visitations he noted among others that [here] is a very 
ancient parish church of granite stones in cubes elaborated 
with a sanctuary cut out from a semi-circle, founded ac-
cording to Długosz by Piotr Dunin from Skrzynno, and 
more similarly to truth by one of the Dukes of Greater Po-
land from the Przemysł house. […] It was seen in 1638 
by Strzałkowski, the Poznań archdeacon, during his visit, 
and that is how he describe[d] it: <The village of Giecz in-
carnated to the Pszczew archdeaconry; there is a church of 
stones there, artificially built and with roof tiling covered, 
under the title of BVMary and s[t] Nicholas, the bishop 
and martyr. The collation of the church belongs to the Most 
Reverend archdeacon of Pszczew>. — According to the 
visit of Rydzyński in 1777 …the church in Giecz was 
consumed by fire by some accident in 1713. Mended soon 
afterwards, it was again in 1777 much ruined. In spite 
of its great antiquity, the church encompasses no monu-
ments from the past at all [Łukaszewicz 1858, 387–388].

These and other words of the researchers looking in 
the nineteenth century for answers to the questions 
about the history of Giecz and its cultural heritage 
may sound very strange after more than one hundred 
and fifty years. Some people might treat them with 
a certain irony. To do this would be to do so errone-
ously, however: since these are the first questions and 
so beautiful an example of the beginning of the evo-
lutionary process of broadening our knowledge about 
this place by the next generations until the  present 

1 All references to the literature comply with the list comprised in the preceding Polish version of this introduction.
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2 See: Widoki polskich miast i zabytków 1994, 15, 42, fig. 62; there acc. to Neg. ODZ nr 1873; see also: Raczyński 1842, 294.
3 Among older works see mentions eg. in: Kozierowski 1935, 93–94; Nowacki 1964, II, 350ff. acc. to the Index; for other bibliograp-

hical and source entries see literature in the book.
4 Basic literature list see eg. Świechowski 2009, 74–77; Architektura romańska 2001, 23; Krysztofiak 2009, 111–139; Paszkiewicz 2010.

day. Our present day knowledge about the settlement 
centre in Giecz, and most of all about one of its ec-
clesiastical objects, which has resisted the gales of an-
cient times and proudly dominates the more than 
a thousand years old settlement, is displayed in the 
present book. It should be also stated with humility 
that this is by no means the last word on the theme 
but merely the next step in the onward march of the 
generations. The book is hoped to serve as a cause of 
a supplementation to and verification of our knowledge 
about the rich tradition of this area in the coming years.

Both the title of the book and the exhibition which 
is accompanied by this publication were taken from 
a local tale. It was written down in 1862 and published 
in “Tygodnik Ilustrowany” (Illustrated Weekly) by the 
earlier quoted Emil Kierski, a historian and member of 
the Society of the Collectors of the Country’s Antiqui-
ties. Legend has it that the church was erected by angels 
[Kierski 1862, 59]. Hence, we wish to tell the story of 
the church, which since about the second half of the 
eleventh century (the older building) and later since 
the turn of the twelfth century (the younger building), 
has been dedicated to the Blessed Virgin Mary in the 
mystery of her Assumption together with Saint Nicho-
las. The oldest images of the church (il. 1.) are known 
from the first half of the nineteenth century and were 
drawn by Władysław Kosiński2.

Despite its “antiquity” the church still lacks a full 
critical monograph. Short mentions about it in the 
context of various considerations have been presented 
in the historic3, architectonic or archaeological4 works.

The present studies constitute, however, the first 
larger attempt at presentation of this object. Due to 
the fact that it was planned as an introduction to the 
exhibition aiming at showing the “Angel Church” in 
the light of the newest historic as well as archaeological 
and architectonic research, the authors were forced to 
present their subjects in a very general way. However, 
further thorough and profound analyses are going to be 
prepared and published in the nearest future. 

At the moment, the Reader is welcomed to make ac-
quaintance with the history of the church through the 
archaeological traces which were being deposited there 
by successive generations. For regardless of the historic 
records being so scarcely preserved in this case, the ar-
chaeological relics enable us to show the rich history 
of the church and people who during several centuries 
prayed right here for the intercession of the Blessed 

Virgin Mary and Saint Nicholas, asking God for them-
selves and their community for help. If in the silence 
of the church’s interior one uses their imagination, the 
voices of all those who left here their joys and worries 
can be heard.

The exposition, opened in 2011 and displayed until 
2013, accompanied and documented by this publica-
tion, was organized by the branch of the Museum of the 
First Piasts at Lednica — the Archaeological Reserve of 
the Early Piast Dynasty Stronghold in Giecz. Its concept 
was based mainly on the chosen archaeological exhib-
its, which represent the collection of items found dur-
ing the excavation works in this church. They illustrate 
various subjects connected with its history brought up 
in the exposition. 

All the exhibited findings constitute the collection 
of the Museum of the First Piasts at Lednica — the 
branch in Giecz. They were obtained in the course 
of the archaeological and architectonic studies con-
ducted over different years by the Museum’s workers: 
Edwin Dzięciołowski, Teresa Krysztofiak and Elżbieta 
Indycka. The vast majority of the finds are being dis-
played for the first time. A few categories of archaeo-
logical items like: glass, floor tiles, textile and coins, 
were subjected to specialist analyses [Hildebrandt 2006; 
Olszewska 2009; Dębska 2009; Paszkiewicz 2010]; the 
summarized results of these studies can be found in 
the book.

By courtesy of the Giecz parish priest, the reverend 
Zbigniew Nowaczewski, also the stone baptismal font, 
which is a property of the parish, could be displayed 
at the exposition. The relics found during the research 
at the John the Batpist’s church in Grodziszczko are 
presented there as well. All these exhibits complement 
each other and simultaneously offer a vivid description 
to the story of this “ancient” church. 

The present book, as aforementioned, provides a syn-
thetic introduction to the story of the church itself and 
of the settlement complex of Giecz. It was prepared 
by historians, archaeologists, and art and architecture 
historians — outstanding experts in their fields. The 
authoress of the exhibition is Elżbieta Indycka, a cu-
rator of the Giecz branch of the Museum of the First 
Piasts at Lednica. Due to the funds of the Museum it 
was possible to undertake both the publication and the 
exposition. We would like to thank cordially all who in 
whatever way supported and encouraged the opening 
of the exhibition and publishing of the book!



Andrzej M. Wyrwa Gdecz and Its “Angel Church”. Introduction

We hope that both the book and the exposition 
about the “angel church” will cast new light on the 
church of the Blessed Virgin Mary and Saint Nicho-
las in Giecz and show the march of the generations 
who through the centuries left traces of their existence 
there. Let us try in looking at each of the relics exhib-

ited and described in this study to hear their voice. 
Since they do speak to us and at the same time en-
able us to take a glance at the forgotten world of our 
forefathers.

Andrzej M. Wyrwa
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Kościół, który zbudowali aniołowie…

Parafialny kościół w Gieczu, to jeden z nielicznych 
ocalałych zabytków wczesnośredniowiecznej archi-

tektury sakralnej w Wielkopolsce. Kościoły podobne 
do gieckiego ze względu ma formę określane są jako 
jednonawowe lub jednoprzestrzenne, a ze względu na 
ich lokalizację — „wiejskie” lub pozagrodowe. Łączy je 
również czas, kiedy budowano je na ziemiach polskich, 
czyli okres od 2. połowy XI do 1. połowy XIII wieku. 
[Różański, 2010, 11n.].

Interesująca nas świątynia poświęcona jest Najświęt-
szej Maryi Pannie w tajemnicy Wniebowzięcia. Parafia 
w Gieczu, jedna z najstarszych w Wielkopolsce, należy 
do archidiecezji poznańskiej, dekanatu kostrzyńskiego. 
Już w roku 1932 ten zabytkowy obiekt wpisany został 
do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego.

Nie ocalały dokumenty fundacyjne, wobec czego nie 
znamy imienia fundatora kościoła ani dokładnej daty 
jego budowy. Obecnie przyjmuje się, że wzniesiony zo-
stał na przełomie XII i XIII wieku. 

Nie wiadomo też, jaką nazwę nosiła osada, na której 
terenie zbudowano kościół, bowiem nie była, jako od-
rębna miejscowość, wymieniana w dokumentach od-
noszących się do wczesnych etapów rozwoju gieckiego 
zespołu osadniczego. Nazwę Giecz, występującą w źród-
łach historycznych od XII wieku1, przypisuje się przede 
wszystkim pobliskiemu grodowi. Natomiast ta sama 
nazwa, jednak jednoznacznie w odniesieniu do wsi, 
wymieniona jest w dokumencie księcia Przemysła II 
z roku 1286, gdy w akcie książęcej darowizny wieś ta 
przeszła na własność jego protonotariusza Tylona, pro-
boszcza santockiego i kanonika poznańskiego. Przy-
puszczać można, że początkowo jedna nazwa obejmo-
wała i gród, i osadę. Wobec tego prawdopodobne jest, 
że wieś, na której terenie wzniesiono interesujący nas 

kościół, z początku stanowiła wraz z grodem jeden or-
ganizm, mając w nim status podgrodzia.

Ostatecznie w XV wieku dla terenu obejmującego 
gród ustaliła się nazwa Grodziszczko, natomiast nazwa 
Giecz pozostała przy osadzie/podgrodziu. Rozróżnienie 
to niewątpliwie było też związane ustanowieniem — 
w niewielkiej odległości od siebie — dwóch parafii, 
które funkcjonują do dziś: w Gieczu z kościołem Wnie-
bowzięcia NMP i na Grodziszczku z kościołem św. Jana 
Chrzciciela2.

Zanim jednak wzniesiono interesujący nas kościół, 
miejsce to miało kilkusetletnią już historię. Od po-
czątku wczesnego średniowiecza atrakcyjny pod wzglę-
dem osadniczym teren wokół jeziora został zasiedlony 
i zapewne dobrze zorganizowany. Najstarsze ślady osad-
nictwa, będące zalążkiem osady, odkryte dotychczas 
w najbliższym sąsiedztwie kościoła, datować można na 
VIII wiek. Wówczas też zaczął się kształtować giecki ze-
spół osadniczy obejmujący gród oraz osady rozlokowane 
wokół jeziora oraz wzdłuż rzeki Moskawy. O wysokim 
stopniu organizacji i również potencjale gospodarczym 
mieszkającej tu ludności świadczy budowa niewiel-
kiego grodu na zachodnim brzegu jeziora, już w okresie 
przed powstaniem państwa, bo około połowy wieku IX 
[Krysztofiak 2009]. Jak wykazały badania, gród i osady 
z nim związane odegrały istotną rolę w procesie powsta-
wania państwa. Ważne miejsce zajmował giecki zespół 
osadniczy w administracji państwa, jego strukturach 
gospodarczych i militarnych oraz w rozpowszechnianiu 
nowych idei i kultury. Istotne znaczenie miał również 
we wprowadzaniu i ugruntowaniu religii chrześcijań-
skiej, czego wyrazem są m.in. odkryte tu obiekty ar-
chitektury sakralnej. Rozwój gieckiego zespołu osadni-
czego ściśle związany był z rozwojem  państwa, a czasy 

1 Nazwa Giecz w odniesieniu do grodu po raz pierwszy pojawiła się na kartach Kroniki polskiej Galla Anonima w XII wieku.
2 Dość skomplikowane kwestie związane z nazwami grodu, osady i parafii, ich łączeniem i rozdzielaniem na przestrzeni wieków wy-

magają dalszych badań; obecnie administracyjnie Grodziszczko funkcjonuje jako część Giecza, natomiast obie parafie łączy osoba jednego 
proboszcza.
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jego największego znaczenia i świetności przypadają na 
okres panowania pierwszych władców piastowskich, 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Niestety, jedyne dotąd informacje o dawnym osad-
nictwie na terenie osady/podgrodzia, uzyskano pod-
czas badań wykopaliskowych przy kościele. Ich cennym 
uzupełnieniem są rezultaty nadzorów archeologicznych 
prowadzonych przy okazji niektórych inwestycji bu-
dowlanych. Dzięki tym pracom odkryto pozostałości 
kilku obiektów poświadczających osadnictwo na tym 
terenie już w okresie plemiennym [Krysztofiak 2008, 
tam dalsza literatura]. Z powodu nielicznych źródeł 
archeologicznych i historycznych w chwili obecnej nie-
możliwa jest rekonstrukcja dziejów tej osady, a przede 
wszystkim określenie funkcji, jakie pełniła we wczesnym 
średniowieczu w gieckim zespole osadniczym.

Miejsce pod budowę kościoła wyznaczono na piasz-
czystym wyniesieniu na skraju osady, przy drodze pro-
wadzącej do grodu (il. 2.) [Wędzki 1958]. Ten odcinek 
drogi był częścią krzyżujących się tu szlaków komuni-
kacyjnych. Wiodły one z Gniezna i Lądu, przez Giecz, 
dalej do Poznania i na Śląsk. 

Najpierw w tym właśnie miejscu zbudowano niewiel-
kich rozmiarów, jednonawową świątynię, której funda-
menty odkryto podczas prac wykopaliskowych. Pierw-
szy kościół w Gieczu służył mieszkańcom 100–150 lat, 
po czym, niemal w tym samym miejscu, postawiono 
nowy, który przetrwał do naszych czasów. Legenda głosi, 
że tę właśnie świątynię zbudowali aniołowie, o czym 
w połowie wieku XIX pisał Emil Kierski [1862, s. 59].

Pierwotną architekturę tego kościoła oparto na ukła-
dzie prostych brył geometrycznych nawy, prezbiterium 
i apsydy. Zmniejszająca się szerokość poszczególnych 
elementów budowli uwidacznia się uskokami w murze 
zewnętrznym (il. 3.). Uzyskane w ten sposób stopnio-
wanie podkreśla także skokowo zmniejszająca się wy-
sokość kolejnych części budowli.

Widoczne od zewnątrz wyodrębnienie elementów 
budowli powtórzono także w jej wnętrzu. Nawę oddzie-
lono od prezbiterium znacznie wysuniętymi ku wnętrzu 
filarami łuku tęczowego. W obu ścianach prezbiterium 
umieszczono dwie półkoliście zamknięte nisze z ławami 
do siedzenia. Odrębność poszczególnych części koś-
cioła podkreślały także odmienne stropy: płaski pułap 

Il. 1. Jednoprzestrzenne 
kościoły pozagrodowe 
na terenie Wielkopolski, 
2. połowa XI–1. połowa 
XIII w. 
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nad nawą oraz sklepienie nad prezbiterium i absydą 
[Wiliński 1951; Rodzińska-Chorąży — w tym tomie]. 
Jednak z pozoru różne elementy budowli stanowiły ca-
łość, a zróżnicowanie wynikało z charakteru, funkcji 
i symboliki części składowych kościoła. 

W ciągu stuleci funkcjonowania, aż do początków 
XX wieku, ta prosta forma budowli podlegała licznym 
zmianom. Osiemsetletnie dzieje zmian w architektu-
rze kościoła prześledzić możemy, niestety w ograniczo-
nym zakresie, na podstawie protokołów z kilku wizytacji 
kościelnych3. Cenne informacje zawierają także doku-
menty, rysunki, plany i fotografie, które przechowy-
wane są w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Poznaniu. Wielu danych na temat podej-
mowanych przy kościele prac budowlanych dostarczyły 
badania wykopaliskowe prowadzone przy północnej 
i zachodniej ścianie kościoła, gdzie odkryto fundamenty 
przypór i zakrystii. 

Il. 2. Rozmieszczenie średniowiecznych stanowisk archeologicznych wokół gieckiego jeziora i przebieg szlaków ko-
munikacyjnych

Il. 3. Rzut przyziemia kościoła gieckiego

3 Zarówno protokoły z wizytacji, jak i inne dokumenty przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, wymagają 
ponownej wnikliwej analizy, okazuje się bowiem, że większość autorów publikacji dotyczących kościoła cytuje te same informacje, 
które zawierają prace autorów XIX-wiecznych; por. Łukaszewicz 1858: o gieckim kościele, wzmianki o szkole i szpitalu w t. 1, na 
s. 387–388.
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W miarę upływu wieków przebudowywano mury 
kościoła, dostawiano doń przybudówki, w których zna-
lazły miejsce dodatkowe pomieszczenia usprawniające 
funkcjonowanie kościoła. Podejmowano też działania, 
których celem było wzmocnienie grożących zawaleniem 
ścian. Najstarszym zachowanym dokumentem opisują-
cym stan techniczny kościoła jest protokół z wizytacji de-
kanatu kostrzyńskiego przeprowadzonej przez archidia-
kona poznańskiego, Świętosława Strzałkowskiego, z lat 
1638–16394. Z informacji w nim zawartych wynika, że 
w wieku XVII budowla istniała jeszcze w podstawowej 
formie, jednak mury były już wówczas nadwyrężone, co 
odnotowano w protokole. W tym czasie funkcjonowała 
też zakrystia wybudowana z kamieni, zlokalizowana przy 
północnej ścianie. Dokładna data wzniesienia zakrystii 
nie jest znana. Jednak jej budowa wymusiła koniecz-
ność zapewnienia komunikacji z kościołem. W związku 
z tym wykuto otwór drzwiowy w obrębie północnej 
niszy w prezbiterium. W tym też okresie zbudowana 
została drewniana dzwonnica, ustawiona oddzielnie na 
przykościelnym cmentarzu. Możliwe, że w takiej formie 
kościół funkcjonował bez istotnych zmian w architektu-
rze aż do początków wieku XVIII, czyli do roku 1713, 
kiedy świątynię wraz z zakrystią oraz dzwonnicę znisz-
czył pożar; fakt ten został odnotowany w dokumentach 
kościelnych [Krzyślak 2002, 185; Różański 2010, 47].

Zmiany korpusu kościoła dokonane w następnych 
stuleciach były konsekwencją strat, jakich doznała bu-
dowla podczas pożaru. Nie bacząc na poważne skutki 
zniszczeń już i tak wiekowej budowli, podjęto decyzje 
o remontowaniu kościoła a nie jego rozebraniu, mimo 
że koszty tak niewielka parafia ponieść musiała znaczne. 
Naruszona podczas pożaru struktura murów i statyka 
budowli wymusiły konieczność rozebrania a w konse-
kwencji obniżenia murów obwodowych. To z kolei spo-
wodowało zmiany konstrukcji dachu: nowy przykrywał 
nawę oraz prezbiterium wraz z absydą, a efektem tego 
było zniekształcenie pierwotnej schodkowej konstruk-
cji dachu. Przebudowano istniejące otwory okienne, 
a w ścianie południowej umieszczono dodatkowe okno, 
co w spowodowało zniekształcenie zewnętrznego uskoku 
w ścianie oddzielającego prezbiterium od apsydy.

W latach 1726–1728 parafie dekanatu kostrzyń-
skiego wizytował kanonik Franciszek Libowicz. Przed 
tą wizytą, giecki kościół — przynajmniej częściowo — 
był już po pożarze wyremontowany. 

Pierwotny wygląd budowli zniekształcały kolejne 
przybudówki. Wybudowano drewnianą kruchtę przy 
wejściu południowym. Z drewna odbudowano również 

nową zakrystię. Do ściany zachodniej dostawiono drew-
nianą dzwonnicę — wyższą niż bryła kościoła, co zdecy-
dowanie zmieniło jego zewnętrzny kształt. Ta dzwonnica 
górowała nie tylko nad dachem niskiej świątyni, ale także 
nad rosnącymi wokół drzewami, stanowiąc wyraźny 
punkt orientacyjny. Decyzja o dostawieniu dzwonnicy 
do ściany kościoła spowodowała konieczność przebi-
cia wejścia łączącego obie budowle (il. 4.). W efekcie 
powyżej przedstawionych zmian w architekturze koś-
cioła prawie całkowicie zatarła się jego pierwotna forma.

Opisana powyżej forma kościoła uwieczniona zo-
stała przez Władysława Kosińskiego, którego rysunki 
opublikowano we Wspomnieniach Wielkopolski (il. 5.) 
[Raczyński 1842, 294] i Widokach polskich miast i za-
bytków [1994, 15, 42, Il. 62]. 

Il. 4. Rzut przyziemia (zarys fundamentów: 1. kościoła, 
2. przypór, 3. dzwonnicy, 4. kruchty) 

Il. 5. Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP, 1842

4 Za: Krzyślak 2002: Visitatio Archidiaconatus Posnaniensis a Świetoslao Strzałkowski, a. 1638–1639, AAP, syg. AV 9, f. 16,16v. Visi-
tatio Archidiaconatus Posnaniensis a Francisco Libowicz, a. 1726–1728, syg. AV 20, f. 549, 550v; Visitatio Archidiaconatus Posnaniensis 
Młodziejowski-Rydzyński, a. 1777–1784, AAP, syg AV 31, f. 76, 77.
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Stan techniczny kościoła, mimo starań i raczej doraź-
nych remontów, według kolejnego wizytatora, kanonika 
Franciszka Rydzyńskiego (protokół z roku 1777), był 
niezadawalający. Jednak — jak podaje Bolesława Krzy-
ślak [2002, 187] — dopiero w latach 40. XIX wieku 
odchylające się od pionu ściany, zwłaszcza zachodnią, 
zabezpieczono kamienno-ceglanymi przyporami (il. 6.). 
Ponadto wybudowano nową zakrystię, drewnianą 
kruchtę południową, a na dach położono dachówkę. 

Prace budowlano-remontowe prowadzono również 
na początku wieku XX. Rozebrano wówczas drew-
nianą kruchtę południową, a w jej miejsce wybudo-
wano nową — z cegły (il. 7.) [Krzyślak 2002, 187].

Na fotografiach z roku 1942 (il. 8.–9.) widoczne są 
także mniejsze „budowle” — grobowce usytuowane przy 
ścianie kościoła, na zachód od kruchty5.

Zmiany bryły kościoła widoczne od zewnątrz pocią-
gały za sobą zmiany w jego wnętrzu. Najpoważniejsze 

Il. 6. Widok na przypory północno-zachodniego naroża 
i północnej ściany nawy, 1951

5 W dokumentach inwentaryzacyjnych z lat 50. XX wieku, określono je jako przybudówki, bez podania ich funkcji. Z informacji uzy-
skanych od mieszkańców Giecza wiadomo, że przy kościele znajdowały się murowane grobowce. Serdecznie dziękuję Pani Teresie Szarolecie 
i Panu Zenonowi Piechockiemu z Giecza za udzielenie informacji na ten temat.

Il. 7. Widok od strony południowo-wschodniej, 1934

Il. 8. Widok z północnego zachodu; w głębi z lewej strony 
widoczna zakrystia, przy dzwonnicy z prawej strony gro-
bowiec, 1942

Il. 9. Widok od południa, 1942
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związane były z obniżeniem murów obwodowych bu-
dowli, to bowiem spowodowało konieczność przebu-
dowy łuku tęczowego, któremu nadano formę łuku 
segmentowego (il. 10.).

Na mniejszej wysokości znajdować się musiał pu-
łap, niżej umieszczone okna zapewne inaczej oświetlały 
wnętrze. Zarówno na formę kościoła, jak i na funkcjo-
nalność wnętrza wpływ miały dodatkowe wejścia od 
zakrystii i dzwonnicy (il. 11.). W efekcie tych zmian 
wygląd kościoła, zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz, 
daleki był od swojego pierwotnego wizerunku. Jednak 
precyzyjne określenie kolejności etapów prac budow-
lanych wymaga ponownych wnikliwych studiów nad 
wszystkimi dostępnymi danymi.

W takiej formie, pomimo złego stanu technicznego, 
kościół przetrwał aż do połowy XX wieku. Z tego okresu 
posiadamy rysunki inwentaryzacyjne, wykonane przez 
inż. Aleksandra Holasa. Niezwykle cennym uzupełnie-
niem tych danych są nieliczne fotografie6, zwłaszcza te, 
które wykonano przed II wojną światową. 

W połowie XX wieku zdecydowano o przywróce-
niu kościołowi jego pierwotnego wyglądu, w związku 
z czym podjęto poważne prace budowlane. W pierwszej 
kolejności rozebrano wszystkie przybudówki, łącznie 
z zakrystią i murowanymi grobowcami, a dzwonnicę 
odsunięto od kościoła. Podjęto też decyzję o podniesie-
niu wysokości murów obwodowych. Założono również 
nową więźbę dachową, odrębną dla każdej części bu-
dowli. Podejmowano próby wzmocnienia fundamentów 
kościoła. Podniesienie wysokości murów pociągnęło za 
sobą ponowną przebudowę otworów okiennych. Zamu-
rowano również wejścia wiodące do zakrystii i dzwon-
nicy. Wszystkie te działania jeszcze dziś dostrzec można 
we wnętrzu, bowiem wspomniane otwory okienne 

i drzwiowe zamurowano cegłą. Zrekonstruowano łuk tę-
czowy a także kamienny ołtarz, którego relikty odkryto 
podczas remontu kościoła. Ponieważ z kościoła usunięto 
wszystkie elementy wyposażenia, więc nowe wnętrze 
uzyskało prosty, niemal surowy wygląd (il. 12.–13.).

Nie wszystkie działania przynosiły zamierzony efekt, 
przez co kościół przez wiele lat był nieczynny, a prace 
remontowe na zewnątrz i we wnętrzu prowadzono eta-
pami aż do końca XX wieku. W tym okresie niemal 
wszystkie kamienie z zewnętrznego lica ścian zostały wy-
jęte, oczyszczone i ponownie wmurowane. Dzięki temu 
usunięto wszystkie spękania lica, a także w miarę możli-
wości wyprostowano ściany. We wnętrzu zabiegi te doty-
czyły filarów łuku tęczowego oraz lica ścian apsydy. Za-
łożono również dodatkowe konstrukcje spinające ściany. 
Fundamenty kościoła od zewnątrz i wewnątrz wzmoc-
niono ławami żelbetonowymi. Na dachu zniszczone 
gonty wymieniono na płytki z łupku. Znowu zmieniło 
się wnętrze. Rozebrano zrekonstruowany kamienny oł-
tarz, usunięto chór w zachodniej części nawy, wymie-
niono podłogę. Przy tej okazji podjęto decyzję o eks-
ponowaniu w podziemiach fundamentów pierwszego 
kościoła. Omówione wyżej prace zostały zakończone 
w roku 2007, a kościół ponownie oddano do użytku.

Dotychczasowe wyniki analizy dostępnych źródeł 
jednoznacznie wskazują, że w ciągu stuleci mimo wielu 
przeciwieństw wciąż podejmowano próby remontowa-
nia kościoła oraz starania o jego wyposażenie i wystrój. 
Dzięki trosce wielokroć nieznanych z imienia osób ro-
mański kościół i parafia przetrwały do dziś, jednocześnie 
zaliczając się do tych świadków historii, które, jak pisał 
Emil Kierski: „już wiele pamiętają wieków i na wiele 
jeszcze poglądać będą” [E.K. 1837, 236–237].

Na kartach literatury naukowej i popularnej nasz za-
bytek pojawił się w 1. połowie wieku XIX — pierwszy 
krótki opis kościoła zostawił Edward hrabia Raczyń-

Il. 10. Przekrój po linii północ–południe, 1951 Il. 11. Przekrój po linii wschód–zachód, 1951

6 Dokumentacja i fotografie znajdują się w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
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ski, którym podczas pisania Wspomnień Wielkopolski, 
kierowała: „Użyteczna dążność, aby do wiadomości 
publicznej podać to, co wszystkich obchodzi, aby jak 
najstaranniéj opisać tę drogą przodków ziemię, którą 
kochamy jako kolebkę naszą, a szanujemy jako grób fa-
milijny…” [Raczyński 1842, „Przedmowa”]. Opracowa-
nia naukowe z tego okresu przynoszą opisy architektury 
dokumentowane niekiedy rysunkiem rzutu przyziemia 
budowli. Podejmowano również próby określenia czasu 
powstania kościoła, ogólnie wskazując na wiek XII. 
Architekturę budowli porównywano z zachowanymi 
podobnymi obiektami nie tylko w Wielkopolsce. Dys-
kusja dotyczyła również okoliczności fundacji kościoła. 
Na ogół przychylano się do opinii Jana Długosza, który 
fundatora widział w osobie Piotra Dunina, hrabiego na 
Skrzynnie. Nie wykluczano opinii Józefa Łukaszewi-
cza [1858, 387 i 388], który wskazywał na „…jednego 
z Przemysławców, książąt Wielkopolskich…” jako fun-
datora kościoła.

Zasadniczo publikacje ukazujące się od połowy XIX 
stulecia do połowy wieku XX, zawierają krótkie, ogólni-
kowe opisy świątyni, w wielu przypadkach powtarzając 
ustalenia wcześniejszych autorów7. Nie podjęto wówczas 
szczegółowych studiów nad architekturą budowli oraz 
źródłami historycznymi dotyczącymi osady i kościoła, 
z tego powodu w tym czasie nie powstało monogra-
ficzne opracowanie świątyni. Z tego okresu pochodzą 

też, wspomniane wcześniej, pierwsze rysunki kościoła, 
autorstwa Władysława Kosińskiego. Wielu interesują-
cych danych, odnoszących się do dziejów kościoła od 
XVII wieku, dostarczają dokumenty administracyjne 
archidiecezji poznańskiej — wizytacje biskupie i akta 
konsystorskie [Wiliński 1951; Krzyślak 2001; 2002, 
184, 187; Rodzińska-Chorąży — w tym tomie].

W połowie XX wieku podjęto intensywne badania 
grodu i jego najbliższego zaplecza. Również kościół 
w Gieczu znalazł się w tym czasie w centrum zainte-
resowań konserwatorów zabytków, archeologów i hi-
storyków sztuki. Rozpoczęto wówczas wspomniane 
powyżej prace remontowo-konserwatorskie, których 
efektem było przywrócenie kościołowi jego pierwotnego 
wyglądu. Wtedy powstało też pierwsze opracowanie 
monograficzne kościoła, pióra Stanisława Wilińskiego 
[1951]. Autor przedstawił dokładny opis budowli, omó-
wił także wcześniejsze prace dotyczące architektury, da-
towania oraz fundacji. Przeanalizował wszystkie dane 
pozwalające na rekonstrukcję pierwotnej bryły koś-
cioła. Jednak w opracowaniu tym nie znalazły się od-
niesienia do wyników prac wykopaliskowych dotyczą-
cych analizowanego kościoła, czyli odkrycia podstawy 
ołtarza i zagadkowego wówczas filaru w zachodniej 
części nawy.

W następnej pracy ten sam autor przeprowadził ana-
lizę porównawczą wielkopolskich kościołów wiejskich, 

7 Więcej nt. publikacji o kościele: Wiliński 1951; Różański 2010, 47–49.

Il. 12. Wnętrze: łuk tęczowy i apsyda ze zrekonstruowa-
nym ołtarzem — widok z nawy ku wschodowi, 1972

Il. 13. Wnętrze: widok z prezbiterium na zachodnią część 
nawy, 1972
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które w średniowieczu zbudowano w sąsiedztwie więk-
szych ośrodków grodowych i miejskich. Porównanie to 
było też podstawą stworzenia szeregu typologicznego 
tych świątyń oraz ich datowania. Czas powstania koś-
cioła w Gieczu autor określił na 2. połowę XII wieku 
oraz zaliczył go do typu budowli złożonych z nawy, wy-
dzielonego prezbiterium i półkolistej apsydy w wersji 
bez wieży [Wiliński 1952].

Nowe dane do historii kościoła przyniosły pub-
likacje omawiające wyniki badań wykopaliskowych, 
z których najistotniejsze — odkrycie wcześniejszego 
kościoła — pozostało nieco na uboczu zainteresowań 
badaczy [Kostrzewski 1952a; 1952b, 320–321; 1953; 
1956, 135–138]. Mimo iż doceniano wagę odkrycia, 
nie podjęto szerszych studiów na temat okoliczności 
fundacji ani funkcji osady, na której terenie wzniesiono 
kościół. Wówczas ukazała się też monumentalna praca 
Dzieje archidiecezji poznańskiej, w której znajdujemy 
odniesienia do gieckich kościołów, ich historii i miejsca 
w strukturach organizacyjnych archidiecezji [Nowacki 
1960, 288, 292, 309, 340, 350, 351, 356].

Pewien wzrost zainteresowania świątynią nastąpił 
w związku z pracami remontowo-konserwatorskimi, 
które podjęto w ostatniej dekadzie wieku XX. Powstały 
wówczas obszerne opracowania zawierające rozproszone 
informacje odnoszące się do dziejów kościoła, a także 
dokładny opis przeprowadzonych prac remontowych 
[Linette 1972; Krzyślak 2001]. Ukazały się też pub-
likacje przedstawiające wyniki jeszcze raz prowadzo-
nych prac wykopaliskowych [Dzięciołowski, Indycka, 
Krysztofiak 1994; Krysztofiak 2002]. Po raz pierwszy 
zaprezentowana została pełna rekonstrukcja odkrytych 
niemal w całości fundamentów pierwszego kościoła, 
a także jego bryły8. Ukazała się też publikacja, autor-
stwa Artura Różańskiego, w której ponownie przeana-
lizowano dane odnoszące się do kościoła w kontekście 
historycznym i osadniczym oraz podjęto dyskusję na 
temat patrocinium kościoła i w związku z tym również 
charakteru osady [2010, 31–110].

W literaturze naukowej wciąż dominują dwa zasad-
nicze tematy związane z naszym kościołem. Pierwszy, 
podobnie jak w wieku XIX, dotyczy kwestii związa-
nych z fundacją obu kościołów, a zatem poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie czy fundatorzy wywodzili się 
z kręgów panujących, czy możnowładczych. Drugi to 
problem funkcji osady, na której terenie świątynię zbu-
dowano, bowiem przykład wsi Giecz wraz z kościołem 
wielokrotnie przytaczany jest w dyskusji o handlowym 
charakterze miejscowości, w których znajdują się koś-
cioły pw. św. Mikołaja [Różański 2010, 72–75, 98–99; 

Krysztofiak 2008, 262]. Spory wywołuje również prob-
lem patrona/-ów świątyni, co też odnaleźć można na 
kartach niniejszej publikacji.

Prace remontowo-konserwatorskie podejmowane 
przy kościele umożliwiły przeprowadzenie prac wyko-
paliskowych. Prowadzono je podobnie jak remont koś-
cioła zasadniczo w dwóch etapach: w połowie XX wieku 
(wówczas kierownikiem badań był Bogdan Kostrzewski) 
i ostatniej dekadzie tego stulecia (pod kierownictwem 
Edwina Dzięciołowskiego i Teresy Krysztofiak) Dzięki 
temu całkowicie przebadano wnętrze, a częściowo rów-
nież i teren wokół kościoła.

Do najistotniejszych, nieoczekiwanych rezultatów 
badań wykopaliskowych zaliczyć należy odkrycie fun-
damentów pierwszego kościoła. Odsłonięto ponadto 
elementy architektury wnętrza drugiego kościoła: ka-
mienny ołtarz oraz zniszczony fundament w części za-
chodniej kościoła, który zinterpretowano jako podstawę 
słupa podtrzymującego emporę [por. Rodzińska-Cho-
rąży w tym tomie, il. 5.]. Badania prowadzone na ze-
wnątrz ujawniły fundamenty wymienianych w daw-
nych dokumentach przybudówek (zakrystii i kruchty) 
dzwonnicy oraz przypór (il. 14.). Dzięki pracom wy-
kopaliskowym odkryte zostały też pochówki dawnych 
mieszkańców parafii pochowanych zarówno we wnętrzu 
świątyni, jak i na przykościelnym cmentarzu. Podczas 
badań eksploracyjnych odkryliśmy też znaczną liczbę 
zabytków archeologicznych — materialnych śladów ży-
cia dawnych mieszkańców Giecza.

Dotychczas nie zebrano informacji na temat wyposa-
żenia i wystroju kościoła, dlatego wciąż niewiele wiemy 
o zmianach, jakie w ciągu stuleci dokonywały się w jego 

Il. 14. Rzuty: 1. przyziemia kościoła Wniebowzięcia NMP, 
2. reliktów pierwszego kościoła, 3. fundamentów pierw-
szej zakrystii ?, 4. fundamentów drugiej zakrystii, 5. przy-
pór, 6. fundamentowania dzwonnicy

8 Rekonstrukcję pierwszego kościoła wykonał A. Kaszubkiewicz w roku 2000.
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wnętrzu. Prześledzić je możemy jedynie na podstawie 
ogólnikowych danych zawartych w protokołach wizyta-
cyjnych i fotografii z roku 1935 (il. 15.). Ze źródeł tych 
dowiadujemy się, że w początkach wieku XVIII, a więc 
w odbudowanym po pożarze kościele, znajdowały się 
trzy ołtarze. Główny ołtarz poświęcony był Matce Bożej. 
Wiele danych przemawia za tym, że zachowana do dziś 
drewniana XVII-wieczna figura Madonny z Dzieciąt-
kiem jest jednym z elementów tego ołtarza [Plebański 
Giecka Madonna — w tym tomie]. Boczne ołtarze de-
dykowane były św. Mikołajowi i św. Barbarze. Również 
one są częściowo widoczne na fotografii z roku 1935. 
Zachowane do dziś obrazy przedstawiające świętych 
pochodzą prawdopodobnie właśnie z tych ołtarzy [Ple-

bański Święty Mikołaj; Święta Barbara — w tym to-
mie]; obraz św. Mikołaja powrócił do kościoła w Gie-
czu, a wizerunek św. Barbary znajduje się w kościele na 
Grodziszczku.

Dzięki fotografii wiemy, że boczne ołtarze miały 
rozbudowaną konstrukcję wzbogaconą o zwieńczenie, 
w którym znajdowały się dodatkowe obrazy. Nie jest 
wykluczone, że jeden z nich odnajdziemy w kościele 
na Grodziszczku. Tu bowiem znajduje się obraz z wize-
runkiem św. Wawrzyńca, który być może był wkompo-
nowany w któryś z ołtarzy. Na belce pomiędzy filarami 
łuku oddzielającego nawę od prezbiterium znajdował 
się krzyż z figurą Chrystusa, którą ostrzelano pod-
czas II wojny światowej9. Na fotografii widać też dwie 

Il. 15. Widok na prezbite-
rium z apsydą; z prawej 
i częściowo z lewej strony 
widoczne ołtarze boczne, 
1935

9 Figura Chrystusa, odrestaurowana przez Jerzego Golbę ze Środy Wlkp., znajduje się obecnie w kościele św. Andrzeja Boboli w Do-
minowie należącym do parafii w Gieczu; dotychczas nie wykonano jej analizy.
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figury ustawione po obu stronach ołtarza głównego. 
I one również obecnie znajdują się w kościele św. Jana. 
Sposób przedstawienia tych postaci — Matki Bożej 
i św. Jana — sugeruje, że wcześniej mogły być umiesz-
czone pod krzyżem na belce w łuku tęczowym. 

W niewielkim wnętrzu kościoła — jak widać na fo-
tografii z 1935 roku — znalazło miejsce wiele elemen-
tów wyposażenia. Niestety, zdjęcie ujmuje tylko część 
prezbiterium i apsydę. Odnośnie do części zachodniej 
kościoła informacji dostarcza zapis w protokole wizy-
tacyjnym: „na chórze posytywka, trzy ołtarze, ambona 
i dopowiednia ilość ławek i konfesjonałów” [Archi-
wum]. O drewnianym chórze, na którym jeszcze przed 
II wojną światową znajdowały się organy, wspominają 
też mieszkańcy Giecza. Wiemy również, że w kruchcie 
stała kamienna chrzcielnica, która także do dziś się za-
chowała [Kozierowski 1935, 93]. W kościele znajdo-
wała się poza tym (widoczna na zdjęciu) chrzcielnica 
drewniana, którą po odrestaurowaniu przeniesiono do 
kościoła pw. św. Jana. Zasadniczo takie wyposażenie 
i wystrój przetrwały do połowy XX wieku, kiedy rozpo-
częto remont kościoła i całe wyposażenie z niego usu-
nięto; wiele elementów widocznych na zdjęciu znalazło 
się w kościele na Grodziszczku.

Kwestia zmian w wystroju kościoła wymaga dalszych 
badań, bowiem wiadomo, że elementy te były przeno-
szone nie tylko pomiędzy kościołami z Giecza i Gro-
dziszczka np. w czasie pierwszego remontu powojen-
nego, a także w ostatnim czasie, po oddaniu kościoła 
do użytku, gdy wróciły doń rzeźba Madonny z Dzie-
ciątkiem i obraz św. Mikołaja. Niewykluczone również, 
że z tego kościoła pochodzi szklana puszka na komuni-
kanty, którą proboszcz, ksiądz Piotr Til, przekazał do 
naszego Muzeum.

Wiele przyczyn wpływało na dobór wyposażenia koś-
ciołów, wśród których ważne są możliwości finansowe 
parafii, gusty gospodarzy, a nawet osobiste kontakty. 
O wielu z nich zapewne już się nie dowiemy, natomiast 
badania tych interesujących kwestii prowadzić będzie- 
my nadal.

Z przeglądu problematyki wiążącej się z dziejami pa-
rafialnego kościoła w Gieczu wynika, że poziom naszej 
wiedzy na jego temat systematycznie wzrasta, co po-
twierdzają artykuły zamieszczone w niniejszej publi-
kacji. Jednak pojawiają się wciąż nowe interesujące za-
gadnienia, których rozwiązanie przynieść mogą dalsze 
wnikliwe studia nad rozmaitymi kategoriami źródeł 
pisanych i zabytków. 
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Dzieje świątyni

Początki grodu gieckiego i ukształtowanego wokół 
niego kompleksu osadniczego giną w mrokach doby 

przechodzenia od struktur plemiennych do państwo-
wych. W czasie gdy państwo Piastów wchodziło w fazę 
przyspieszonego rozrostu terytorialnego, czyli gdzieś na 
progu panowania Mieszka I, gród w Gieczu odgrywał 
jedną z kluczowych ról w jego zarządzaniu. W dobie 
panowania Bolesława Chrobrego, w ślad za przyjętym 
wcześniej chrześcijaństwem, pojawiły się tutaj pierw-
sze kościoły. Żywot dobrze prosperującego ośrodka 
politycznego i gospodarczego (jak pisze Anonim tzw. 
Gall, gród ten dawał księciu 300 pancernych i 2000 tar-
czowników [Gall 1989, rozdz. 8, s. 26]) mógł przerwać 
najazd czeskiego księcia Brzetysława I, jednak tak się 
nie stało, zapewne dlatego, iż załoga się poddała. Wy-
darzenie to opisał czeski kronikarz Kosmas, zwracając 
uwagę, iż zarówno mieszkańcy grodu, jak i okoliczni 
wieśniacy na własną prośbę zostali przeniesieni do Czech 
[ks. druga, rozdz. II, s. 204–206]. Wydaje się, że za-
równo niszczący najazd przemyślidzkiego władcy i wzię-
cie w niewolę sporej liczby ludności z okolic Giecza, jak 
i wcześniejsze zamieszki związane z kryzysem pierwszej 
monarchii piastowskiej, nie zaburzyły nadmiernie miej-
scowych stosunków osadniczych skoro u progu drugiej 
połowy XI wieku poza grodem wzniesiono nowy koś-
ciół. Ten zresztą po około stuleciu zastąpiono nową, 
nieco większych rozmiarów budowlą.

W stuleciu XII giecki zespół osadniczy osiągnął naj-
pewniej szczyt swych możliwości. Wówczas na grodzie 
znajdującym się pod zarządem kasztelana funkcjonował 
kościół św. Jana Chrzciciela, a na terenie jednej z osad 
podgrodowych, która w ślad za grodem przyjęła nazwę 
Giecz — interesujący nas kościół romański Wniebo-
wzięcia Najświętszej Panny Marii1. W literaturze daw-

niejszej sugerowano powiązanie owej świątyni z miejsco-
wym targiem, którego początki próbowano datować na 
wiek XII. Najnowsze badania nie potwierdzają jednak, 
by w pobliżu grodu gieckiego znajdował się targ [zob. 
Różański 2010, 103 i nn.]. O osadzie, przy której po-
wstał kościół, nie potrafimy odnośnie do pierwszych 
stuleci jej istnienia powiedzieć zbyt wiele. W przekazach 
pisanych pojawia się ona dopiero w ostatniej ćwierci 
wieku XIII, a zawarte w nich informacje są skąpe i sche-
matyczne. Z analiz osadniczych wynika, iż wieś Giecz, 
która pod tą nazwą występuje od roku 1286 (Gdecz), 
leżała na skrzyżowaniu, uznawanych za istotne w tym 
okresie, dróg handlowych. Można przypuszczać, iż właś-
nie tędy przebiegała jedna z ważniejszych odnóg szlaku 
łączącego Ruś z Pomorzem (od Konina przez Ląd – Cią-
żeń – Biechowo – Bardo – Targową Górkę – Giecz do 
Poznania) oraz Wrocław z Gnieznem (w odpowiednim 
fragmencie: Żmigród – Poniec – Krzywiń – Śrem – 
Bnin – Giecz do Gniezna) [o tym szerzej Wędzki 1958, 
6 i nn.]. Sprzyjało to przynajmniej teoretycznie posa-
dowieniu w bezpośrednim sąsiedztwie grodu w Gieczu 
osady targowej, choć, jak wiemy, szczegółowe badania 
dały negatywną odpowiedź na pytanie o jej istnienie 
i powiązanie już z pierwszą, XI-wieczną fazą kościoła 
czy też dopiero z jej powiększoną u schyłku XII stulecia 
świątynią NPMarii. 

Trzeba też stwierdzić, że starszych hipotez o targu 
w osadzie podgrodowej nie wspierają liczne znalezi-
ska monet wydobytych podczas prac wykopaliskowych 
na tym obiekcie. Wiemy, że w sumie monet datowa-
nych na wieki XII–XIX odnaleziono tutaj prawie 700, 
ale z najwcześniejszego okresu (wieki XII i XIII) led-
wie dwie, a w tym denar Władysława II Wygnańca. 
Zaznaczyć trzeba jednak, że dla stuleci późniejszych 

1 Przyjmujemy, że giecki kościółek romański w osadzie podgrodowej od początku nosił wezwanie maryjne, a występujące często w roz-
maitych opracowaniach wezwanie świętego Mikołaja pojawiło się stosunkowo późno, bo w czasach nowożytnych (XVIII wiek) i naj-
pewniej wynikało z przeniesienia tytułu jednego z kościelnych ołtarzy na całą świątynię — przegląd stanowisk i pełniejsza argumentacja 
zob. Różański 2010, 96–110.
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liczba monet przedstawia się już znacznie lepiej, choć 
uznaje się, iż nie miały one związku z czynnościami 
ekonomicznymi na ewentualnym pobliskim targu, a ra-
czej odnosiły się do czynności związanych z religią i li-
turgią (dary grobowe, ofiara sakralna) bądź były zgu-
bami2. Musimy jednakże pamiętać, że w czasie, gdy 
formowały się nasze najstarsze osady targowe, pieniądz 
kruszcowy stanowił jeszcze sporą rzadkość i bardziej 
niż czynnikiem wymiany był ważkim elementem ma-
nifestacji (ideologii) władzy. Z całą pewnością stwier-
dzić można tylko, że w drugiej połowie XI wieku giecki 
zespół osadniczy istotnie się rozrósł, pozyskując osadę 
z niewielkim kościołem pod grodem. Następne dziesię-
ciolecia przyniosły rozwój owej osady, skoro niewielka 
świątynia przestała wystarczać miejscowym potrzebom 
i zastąpiono ją okazalszą. Wszystko wskazuje na to, że 
ufundowany na grodzie zapewne przez Bolesława Chro-
brego kościół św. Jana Chrzciciela pełnił funkcje litur-
giczne dla mieszkańców grodu i odgrywał od schyłku 
XIII wieku istotną rolę w rozwijających się strukturach 
diecezji poznańskiej (archidiakonat). Natomiast wznie-
siony staraniami nieznanego nam fundatora kośció-
łek w pobliskiej osadzie pełnił jakieś podrzędniejsze 
funkcje. Z pewnością świątynia zbudowana u schyłku 
XII wieku musiała obsługiwać najbliższą okolicę i z nią 
właśnie wiążemy tytuł Wniebowzięcia Najświętszej 
Panny Marii. 

W czasie gdy nieznany fundator wznosił pod giec-
kim grodem pierwszy, a potem drugi kościółek, ewolu-
cja tamtejszego zespołu osadniczego doszła do punktu 
kulminacyjnego. Ton nadawał duży gród kasztelański 
z warownym podgrodziem, przylegały doń osady ot-
warte, a przez nie przechodziły ważne trakty handlowe. 
W jednej z nich umiejscowiono i wzniesiono kościół 
(kaplicę?). W ten sposób ogniskowało się tutaj całe ży-
cie społeczno-gospodarcze najbliższej okolicy — do 
grodu napływały daniny, książęcy urzędnicy egzekwo-
wali w nim inne ciężary prawa książęcego. W dwóch 
kościołach skupiało się natomiast miejscowe życie reli-
gijne — grodowy poświęcony Janowi Chrzcicielowi słu-
żył najpewniej przede wszystkim miejscowej elicie, nato-
miast mały kościółek dedykowany Najświętszej Pannie 
Marii przeznaczony był głównie dla okolicznej ludno-
ści z podgrodowych osad. Pierwsza wzmianka w do-
kumentach, jak zaznaczyliśmy wyżej, odnosząca się do 
wsi Giecz, w której znajdowała się niewielka świątynia 
romańska, pochodzi dopiero z 1286 roku. Wcześniej, 
pod rokiem 1154, wymienieni zostali dziesiętnicy gieccy 
(niewolna ludność książęca), którzy najpewniej zbiegli 

z Wielkopolski i próbowali osiedlić się w dobrach przy-
należnych do biskupstwa wrocławskiego. Gdy sprawa 
została wykryta, przekazano ich najprawdopodobniej 
w ręce setnika, który zarządzał niewolnymi książęcymi 
spod grodu gieckiego, a wydarzenia te opisuje bulla 
protekcyjna dla biskupstwa wrocławskiego wystawiona 
przez papieża Hadriana IV z 23 kwietnia 1155 roku 
[KDW I, nr 586; Kozłowska-Budkowa 1937, 64–65]. 
Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy owych kilku 
dziesiętników z rodzinami zamieszkiwało osadę tzw. 
targową, czy też jakąś inną wieś pod grodem gieckim, 
z pewnością jednak ich ucieczka stanowiła spore osła-
bienie miejscowego osadnictwa. 

Jan Długosz pod 1144 rokiem w swych Rocznikach 
czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego (księga 5) 
zamieścił natomiast długi spis kościołów i klasztorów 
będących fundacyjnym dziełem wybitnego możnego 
polskiego Piotra Włostowica (zmarł w 1153 roku). Po-
śród ponad 40 rozmaitych obiektów sakralnych rozsia-
nych po całej Polsce w wyliczonych przez tego dziejopisa 
znajduje się też kościół w Gieczu [Długosz 2009, 303]. 
Wiemy jednak, iż zarówno w czasach Włostowica, jak 
i Długosza w okolicy znajdowały się dwa kościoły — 
na grodzie i w osadzie tzw. targowej. Którego więc do-
tyczy wzmianka w Rocznikach? Kościół grodowy, jak 
dzisiaj wiemy, ma znacznie starszą metrykę niż pierw-
sza połowa XII wieku, a i Piotr nie mógł w czynnym 
grodzie kasztelańskim zakładać placówki kościelnej. 
Dziejopis mógł więc mieć na myśli tylko niewielką ro-
mańską świątynię z osady podgrodowej, ale dotych-
czasowe szczegółowe dociekania wykluczają, iż jej fun-
datorem mógł być możny komes Piotr. Możemy więc 
tylko domyślać się, iż wzmiankowany przez Długosza 
pod 1144 rokiem kościół w Gieczu, to rzeczywiście 
świątynia dedykowana NPMarii, natomiast powiąza-
nie go przez dziejopisa z Włostowicem wynikało już 
tylko ze śmiałej interpretacji. Jan Długosz, gromadząc 
pieczołowicie informacje o naszej przeszłości, wiedział 
niewątpliwie o istnieniu w Gieczu starego kościółka, 
znał też starsze przekazy o niebywałej hojności Piotra 
Łabędzia, legendarnego założyciela 77 kościołów i klasz-
torów, połączył więc wszystkie informacje i starał się 
jego całe fundacyjne dzieło wyliczyć. Wiemy już, że 
potrafił wymienić tylko nieco ponad 40 obiektów, a po-
tem zawiodła albo wiedza, albo licentia poetica, a może 
i jedno, i drugie. W każdym razie kościołek giecki to 
fakt, który Długosz dopasował do życia i działalno-
ści kościelnej Piotra, dopisując go w ten sposób do 
jego legendy. 

2 Monety z kościoła gieckiego drobiazgowej analizie poddał ostatnio Borys Paszkiewicz [2010].
3 Pełne wyliczenie fundacji Piotra na s. 27–31.
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Jednakże za fundatora niewielkiego obiektu sakral-
nego w osadzie gieckiej może uchodzić tylko któryś 
z książąt — dla pierwszej fazy, tej z drugiej połowy 
XI stulecia, mógł to być Bolesław Śmiały lub jego 
następca Władysław Herman (dzieło to nadzorował 
najpewniej nieznany z imienia miejscowy namiestnik 
grodu), natomiast fundatorem fazy drugiej mógł być 
książę Mieszko III Stary (zmarł w 1202 roku). Tylko tyle 
albo aż tyle w kwestii poszukiwania twórcy gieckiego 
kościoła w osadzie podgrodowej i jego najwcześniejszych 
dziejach może powiedzieć historyk.

Chyba niewiele więcej wiemy o funkcjonowaniu koś-
cioła w następnych stuleciach. W źródłach odnajdu-
jemy tylko nieliczne i niezbyt spektakularne wzmianki 
o świątyni, związanych z nią ludziach oraz funkcjach 
i miejscu świątyni w strukturach poznańskiego kościoła. 
Czy wynikało to ze stopniowego schodzenia od dru-
giej połowy XIII wieku na drugi plan kasztelanii giec-
kiej i powiązanego z nią zespołu osadniczego trudno 
jednoznacznie stwierdzić. Wydaje się, że „złoty wiek” 
gieckiego grodu i jego zaplecza ekonomicznego z doby 
pierwszej monarchii piastowskiej oraz z wczesnego 
okresu odnowionego państwa polskiego (druga po-
łowa X–XII wiek) stopniowo, ale nieubłaganie przemijał 
w stuleciu XIII. W zapiskach źródłowych odnajdujemy 
wprawdzie dość regularnie imiona miejscowych kaszte-
lanów, ale nie odgrywają oni już istotnej roli. W wieku 
XIII znamy imiona następujących kasztelanów gieckich: 
Mirosław (wystąpił w źródłach w 1252 roku), Czewlej 
(1256 rok), Bodzęta (zapewne Niałek, wystąpił w roku 
1278 i 1280) oraz Jan (1288 rok) [zob. Urzędnicy 1985, 
35]. Natomiast w stuleciach następnych źródła odno-
towały jeszcze: Czemę lub Ciemę (wystąpił w latach 
1362–1372), pod rokiem 1377 nieznanego z imienia 
kasztelana, zapisanego jako dominus Gythzky, oraz ostat-
niego znanego kasztelana Dobrogosta z Włościejewek 
(1390–1417) [Urzędnicy 1985, 102].

Spośród zlokalizowanych w gieckim zespole osad-
niczym dwóch kościołów w źródłach pisanych pocho-
dzących z XIII wieku odnotowany jest tylko ten pod 
wezwaniem Jana Chrzciciela ufundowany na grodzie 
u progu XI stulecia. W dokumencie księcia wielkopol-
skiego Przemysła I z 21 lipca 1252 roku odnotowano 
kościół św. Jana Chrzciciela de Gdecz, który władca ten 
uposażył dziesiętnikami z pobliskiego źrebia Skłoków 
[KDW I nr 224]4. Ważniejszy jest jednak dokument 
biskupa poznańskiego Andrzeja Zaręby z 31 stycznia 
1298 roku, w którym dokonał podziału dawnego archi-
diakonatu poznańskiego na trzy archidiakonaty regio-
nalne (większy, średni i mniejszy). Na mocy tej decyzji 

archidiakon większy (poznański) otrzymał jako tytuł 
(pro situlo) kościół św. Jana Chrzciciela w Gieczu wraz 
z jego posiadłościami (ecclesiam de Gecz cum eiusdem 
ecclesie redditibusassignantes) [KDW II nr 770]. Nieco 
wcześniej, bo w 1286 roku, osada podgrodowa Giecz, 
przy której, jak wiemy, działał już od dłuższego czasu 
kościół Wniebowzięcia NPMarii, została przekazana 
przez księcia wielkopolskiego Przemysła II jako uposaże-
nie jego protonotariuszowi Tylonowi [KDW I nr 568]. 
Książę zastrzegł jednak, iż oddaje bliskiemu współpra-
cownikowi tylko swą dziedziczną wieś, którą zezwo-
lił lokować na prawie niemieckim, a gród kasztelański 
pozostawia w swych rękach. Musimy więc przyjąć, że 
starszy z gieckich kościołów wraz z grodem pozostał 
w domenie książęcej, ale sądząc z decyzji Andrzeja Za-
ręby z 1298 roku, znajdował się w orbicie władzy bisku-
piej, natomiast młodszy z nich w 1286 roku przeszedł 
wraz z wsią w ręce książęcego protonotariusza, który był 
równocześnie proboszczem w Santoku i kanonikiem 
poznańskim. Najpewniej w ten sposób po śmierci Ty-
lona osada-wieś podgrodowa i zlokalizowany przy niej 
kościół, obdarzona już prawem niemieckim, dostała 
się w ręce poznańskiej kapituły katedralnej i stała się 
wkrótce jej kanonikatem fundi.

Stulecie XIV nie pozostawiło żadnych wzmianek po 
gieckim kościółku Wniebowzięcia NPMarii, który za-
pewne pełnił funkcje parafialne, a jego uposażenie stano-
wiło prebendę kanoników poznańskich. W 1395 roku 
próbowano uporządkować prebendy kanonickie w ka-
pitule poznańskiej, uznając, iż powinno ich być dwa-
naście, a wśród nich wymieniono właśnie Giecz [Bul-
larium]. Więcej informacji o dziejach wsi i kościoła 
(kościołów) przynoszą źródła dopiero w stuleciu XV. 
Trzeba jednak pamiętać, że do tego stulecia oba kościoły 
w gieckim kompleksie osadniczym określane były jako 
Giecz i czasami trudno jednoznacznie ustalić, o którym 
z nich mowa w przekazach źródeł. Od XV wieku wy-
raźnie pojawia się rozróżnienie — kościół położony na 
grodzie nazywany jest in Grodzisco (Grodziszczko) lub 
podobnie, natomiast kościół z osady podgrodowej jest 
określany jako: in Gdecz, Gyecz, in Giecz itp. Oba aż 
do naszych czasów zachowywały status kościołów para-
fialnych z własnym obszarem jurysdykcyjnym. Wiemy, 
że około 1420 roku miejscowy pleban (plebanum in 
Gedc) pobierał dziesięcinę z wsi Nawojowepole [AcCP 
1420]. W 1423 roku wikariuszem był tutaj niejaki Bart-
łomiej, który występował jeszcze w roku 1426 (Bartho-
lomeus conventor in Gedcz) [AcCP 9]. Zapewne jeszcze 
przed wiekiem XV w skład gieckiej parafii Grodziszczko 
wchodziła wieś Stroszki, ale dziesięcinę pobierał z niej 

4 W dokumencie widnieje data roczna 1240, ale w historiografii już ponad pół wieku temu ją skorygowano.
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biskup poznański [AcCP 28]. Pod rokiem 1448 od-
najdujemy wzmiankę o nieznanym z imienia plebanie 
gieckim [ADCP 29], a w 1485 i 1486 roku informację 
o innym tutejszym plebanie Mikołaju dziedzicu Golu-
towa [AcCP 31; AAP KGP]. U progu zaś XVI wieku 
(1508 rok) plebanem był Albert z Wrześni, który na 
tym stanowisku pozostawał jeszcze w roku 1513 [AcCP 
85; ADCP 34].

Z początku XVI wieku pochodzi krótki opis prebendy 
w Gieczu zamieszczony w Księdze uposażenia diecezji po-
znańskiej z 1510 roku. Wiemy, że dysponował nią wów-
czas Jan Grochowicki, ale już we wrześniu 1510 roku 
zastąpił go Jan Karnkowski, a nazwisko pierwszego pier-
wotnie wpisane w księdze zostało wykreślone i zastą-
pione nazwiskiem drugiego. Na ową prebendę składała 
się sama wieś Giecz oraz pobliskie Poświętne i Dębicze 
(ta ostania wieś leżała w parafii Mączniki). W samym 
Gieczu znajdowało się u schyłku XV wieku dziesięć 
łanów ziemi, które przynosiły grzywnę i sześć groszy 
dochodów [Księga 1950, 49–50]. Pod 1550 rokiem 
odnotowano też, że w Gieczu znajdowała się szkoła 
parafialna, której przełożonym (rector) był niejaki Grze-
gorz, a jego pomocnikiem (coadiutor) Andrzej [AcCP 
102]. Kiedy została ona utworzona, niestety nie wiemy, 
należy jednak sądzić, że swymi początkami sięgała przy-
najmniej XV wieku. Pełny kształt okręgu parafialnego, 
którego centrum stanowił giecki kościół Wniebowzię-
cia NPMarii, poznajemy dopiero dla czasów nowo-
żytnych. W 1578 roku leżąca ówcześnie w wojewódz-
twie kaliskim, powiecie pyzdrskim wieś Giecz była 
siedzibą okręgu parafialnego, w którego skład wcho-
dziły: Giecz, Dominowo, Orzeszkowo, Rusibórz, Po-
świętne i Szrabki. Dwie z nich, czyli Giecz i Poświętne, 
stanowiły prebendę biskupstwa poznańskiego (kapituły 
katedralnej), a ich arendarzem z ramienia ówczesnego 
biskupa Łukasza Kościeleckiego był Piotr Pióro. Pozo-
stałe wsie były własnością szlachecką [Pawiński 1883, 
200]. Sąsiednia parafia Grodziszczko (czy też Grodzi-
sko) obejmowała wówczas siedem wsi (Biskupice, Bo-
rzujewo, Chłapowo, Drzązgowo, Gablino, Stroszki, 
Wysławicze Szlacheckie), które bez wyjątku stanowiły 
własność szlachecką [Pawiński 1883, 201].

Giecz z miejscowym kościołem Wniebowzięcia 
NPMarii oraz wsią Poświętne stanowił od przełomu 
XIII/XIV stulecia własność kapituły poznańskiej, bę-
dąc głównym elementem uposażenia kanonikatu fundi. 
W 1611 roku przekazany on został wraz z prawem pa-
tronatu na prebendę archidiakonatu pszczewskiego 
przez biskupa poznańskiego Andrzeja Opaleńskiego 
(biskup w latach 1607–1623) [Nowacki 1960, 312, 
356]. Fakt ten poświadczyła wizytacja biskupia z lat 
1638–1639, którą przeprowadził ówczesny archidia-

kon poznański Świętosław Strzałkowski. Znajdziemy 
tam kilka informacji o wyglądzie i stanie zachowania 
kościoła, który był już pokryty dachówką, do jego kor-
pusu dobudowano murowaną zakrystię, a nieopodal 
wzniesiono dzwonnicę. W prezbiterium znajdowała 
się drewniana podłoga, w nawie zaś posadzka z cegieł, 
a jedna ze ścian była zagrożona zawaleniem [AV 9]. 
W 1713 roku kościół został dotknięty pożarem, ale wi-
zytujący go w roku 1727–1728 archidiakon poznań-
ski Franciszek Lubowicz nie znał dokładnej daty tego 
wydarzenia. Zauważył tylko, że bezpośrednim skut-
kiem pożaru była rekonsekracja świątyni. Z wizytacji 
tej dowiemy się też, że murowany kościółek został po-
kryty gontem, wyposażony w sygnaturkę oraz otrzymał 
nowy strop [AV 20]. U schyłku lat siedemdziesiątych 
XVIII wieku świątynia wymagała remontu, a opisujący 
to wizytator wskazywał na pożar z roku 1713 [AV 31 — 
wizytacja z lat 1777–1784]. Wydaje się jednak, że żad-
nych istotniejszych prac remontowych nie podjęto, gdyż 
wkrótce nastąpiła klęska Rzeczpospolitej w postaci dru-
giego i trzeciego rozbioru (rok 1793 i 1795), a w ślad 
za tym władze pruskie w 1798 roku skonfiskowały 
obie wsie: Giecz i Poświętne. Podcięło to podstawy 
ekonomiczne archidiakonatu pszczewskiego, do 
którego, jak wiemy, należał kanonikat fundi Giecz, i po-
łożyło kres istnieniu tej kościelnej struktury (archidia-
konat pszczewski ostatecznie skasowano w 1810 roku) 
[Nowacki 1960, 312].

Wraz z upadkiem Rzeczpospolitej u schyłku XVIII 
wieku pozycja i rola kościoła Wniebowzięcia Najświęt-
szej Panny Marii w Gieczu istotnie zmalały, choć na po-
nad półtora stulecia pozostawał jeszcze siedzibą parafii. 
W stuleciu XIX wzbudzał zachwyty mniej lub bardziej 
przypadkowych turystów, opisujących swe wrażenia 
z wędrówek w lokalnej prasie, a także zainteresowanie 
pierwszych badaczy przeszłości naszej dawnej architek-
tury (Edwarda Raczyńskiego, Józefa Łukaszewicza czy 
Mariana Sokołowskiego, Juliusza Kothego i innych). 
W wieku XX stał się jednym z ciekawszych punktów na 
Szlaku Piastowskim, zapewne głównie dzięki kolejnym 
badaniom archeologicznym, zarówno tym podjętym 
pod hasłem milenium państwa polskiego w 1949 roku, 
jak i tym rozpoczętym w 1993 roku. Przeminęli jego 
fundatorzy — książęta polscy, przeminęli jego zmie-
niający się gospodarze — poznańscy kanonicy kate-
dralni, a giecka perełka polskiego romanizmu, w któ-
rej lub obok której wielu znalazło miejsce ostatniego 
spoczynku, trwa.
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Patrocinium

Jak się powszechnie przyjęło, romański kościół para-
fialny w Gieczu obok wezwania maryjnego posiada 

również, a może przede wszystkim, wezwanie św. Mi-
kołaja, biskupa i męczennika. 

O ogromnej popularności kultu tego świętego zade-
cydowała, jak można przypuszczać, jego uniwersalność 
oraz wielofunkcyjność. Święty Mikołaj jawił się przede 
wszystkim jako opiekun ludzi biednych, nieposiadają-
cych wystarczających środków do życia. Kult świętego 
zadomowił się szczególnie na Rusi, w której to — jak 
głosi jedna z przypowieści: „nie znajdziesz grodu ni 
sioła, w których nie działyby się mnogie cuda świętego 
Mikołaja” [Podskalsky 2000, 188]. 

Na terenie Niemiec, jak słusznie zauważył Roman 
Michałowski [1994, 66], jeśli pominąć nikłe ślady 
karolińskie, kult św. Mikołaja pojawia się w ostatniej 
tercji X wieku, nie bez wpływu silniejszych wówczas 
związków kulturowych ze strony Włoch i Bizancjum. 
W okresie tym, podobnie jak i w latach późniejszych, 
święty ten cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłasz-
cza w środowiskach monastycznych i arystokracji sku-
pionej wokół dworu. Warto wymienić w tym miejscu 
kilka fundacji poświęconych św. Mikołajowi. Pierwszą 
z nich był benedyktyński klasztor w Burtscheid pod 
Akwizgranem ufundowany przez Ottona III. Kolejną 
świątynią poświęconą św. Mikołajowi oraz św. Medar-
dowi był przyklasztorny kościół w Brauweiler fundacji 
Matyldy — siostry Ottona i jej męża, palatyna lotaryń-
skiego Ezzona [Michałowski, 1994, 66; por. Schreiner 
1996], który został ukończony 8 listopada 1028 roku. 
Być może spadkobierczynią rodzinnej tradycji Ezzonów 
była córka Mieszka II i Rychezy, Gertruda, żona księ-
cia kijowskiego Izjasława, prawdopodobna fundatorka 
klasztoru w Kijowie noszącego wezwanie św. Mikołaja 
[Kürbis 1998, 65–66, przyp. 36]. Należy jednak zasta-
nowić się w pierwszym rzędzie czy patrocinium to po-

jawiło się w klasztorze kijowskim drogą tradycji cesar-
skich, czy też — co, moim zdaniem, wydaje się bardziej 
prawdopodobne — ze względu na niepomiernie bar-
dziej rozpowszechniony kult tego świętego w kulturze 
wschodniej. Konkludując, należy przyznać rację R. Mi-
chałowskiemu, iż jednak intensyfikacja kultu świętego 
Mikołaja nastąpić mogła w Niemczech oraz innych kra-
jach położonych na północ od Alp dopiero w XII wieku, 
po translacji relikwii do Bari w 1087 roku [1994, 67]. 

„Badania nad kultem świętych wymagają jednak 
przede wszystkim nowej interpretacji, porzucającej 
powszechnie przyjęte stereotypy”. To niezwykle trafne 
zdanie Haliny Manikowskiej [2002, 18] legło niejako 
u podstaw zajęcia się ponownie kultem św. Mikołaja na 
ziemiach polskich. Przystępując jednak do ponownych 
badań, trzeba mieć również w pamięci słowa Stanisława 
Trawkowskiego [1963, 20], zdaniem którego w studiach 
nad wezwaniami kościołów „nigdy nie można być zbyt 
ostrożnym przy analizie tego materiału źródłowego; 
jest on mniej pewny, i jego wymowa jest skromniejsza, 
niż sądzą to często historycy osadnictwa, a nawet wielu 
z historyków kultów średniowiecznych”.

Dość powszechne przypisywanie kultowi św. Mi-
kołaja związku ze szlakami komunikacyjnymi można 
w polskiej literaturze przedmiotu zaobserwować już od 
ponad półwiecza. Jak twierdzi Stanisław Wiliński [1951, 
3], „obserwacja kościołów o tym wezwaniu wskazuje, 
że najczęściej znajdują się one przy szlakach handlo-
wych. Zjawisko to powszechne jest i w Polsce, co po-
zwala niekiedy na rekonstrukcje przebiegu dróg hand-
lowych, nie poświadczonych źródłowo”1. Nie jest on 
w swych opiniach odosobniony. W literaturze niemiec-
kiej już w latach trzydziestych pojawiły się podobne 
koncepcje, wiążące kult świętego przede wszystkim z po-
czątkami miast i szlakami komunikacyjnymi [Zinck, 
1933, 181]. 

1 Podobne opinie możemy odnaleźć w pracach badaczy współczesnych [zob. Kadryś 2006, 42].
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Niezależnie od rzeczywistych powodów nadawania 
kościołom wezwania św. Mikołaja należy podkreślić 
jego niebywałą popularność. Eugeniusz Wiśniowski 
[2004, 226–227], analizując obecność tego wezwania 
dla diecezji krakowskiej i gnieźnieńskiej na przełomie 
XV/XVI w., wyliczył odpowiednio 61 i 49 takich koś-
ciołów, co stawiało św. Mikołaja na drugim miejscu 
zaraz po kościołach maryjnych. W diecezji poznańskiej 
według opracowania Józefa Nowackiego [1960, 877 we-
dług indeksu] liczba ta sięga 71. Badania J. Nowackiego 
stają jednak w opozycji do ustaleń Bolesława Kumora 
[1997, 144], który dla diecezji poznańskiej i archidie-
cezji gnieźnieńskiej podaje łączną liczbę 40 kościołów. 
Doskonały pogląd na rolę św. Mikołaja w wezwaniach 
świątyń dają badania Grażyny Karolewicz, która po-
twierdza wcześniejsze spostrzeżenia w tym aspekcie, 
zarówno Józefa Nowackiego, jak i Bolesława Kumora, 
biorąc jednak pod uwagę obszar całego kraju. Autorka 
zastrzega się, iż jej badania mają charakter rozpoznania 
wstępnego, jednak uzyskane wyniki ukazują bardzo wy-
raźną pozycję kultu św. Mikołaja na ziemiach polskich, 
który z liczbą 332 kościołów zajmuje trzecie miejsce za-
raz po wezwaniu Wniebowzięcia NMP (472 kościoły) 
i Trójcy Przenajświętszej (423 kościoły) a przed Janem 
Chrzcicielem (302 kościoły). 

O kulcie św. Mikołaja na ziemiach polskich świadczy 
też, a może przede wszystkim, obecność obiektów sa-
kralnych mu poświęconych, które swoimi początkami 
sięgają być może przełomu XI i XII wieku, oraz przede 
wszystkim tych datowanych na XII i XIII wiek. Wśród 
tego typu obiektów należy wymienić kościół grodowy 
w Cieszynie, kościół w Wiślicy z nie do końca pewnym 
patrocinium, w Krakowie, Lądzie-Lądku, Żarnowie, 
Poznaniu (?), Wrocławiu, Sandomierzu (?), Przemyślu, 
Wysocicach, Gdańsku. 

Kościół w Gieczu

W literaturze przedmiotu, przede wszystkim z okresu 
badań milenijnych, wielokrotnie wskazywano na możli-
wość oddawania czci świętemu Mikołajowi już w XI wie- 
ku, a nawet na przełomie X/XI wieku, jak to było 
w przypadku kościoła gieckiego [Kostrzewski 1966, 
34]. Roman Michałowski, inicjator nowych rozważań 
nad kultem św. Mikołaja w Polsce, postawił hipotezę 
zakładającą jego istnienie już na początku XI wieku, 
przeszczepionego na ziemie polskie przez elity monar-
chiczno-arystokratyczne [1994, 67]. Trudny jest jednak 

do wytłumaczenia, przez pryzmat tej hipotezy, brak 
kompletnego zainteresowania tym świętym w Gnieź-
nie, miejscu predestynowanym do tego szczególnie, 
przynajmniej w wieku XI. 

Jak wynika ze studiów nad świątyniami noszącymi 
wezwanie św. Mikołaja, z największym prawdopodo-
bieństwem założyć można, że kult tego świętego na 
terenach polskich zaczął się rozwijać w wieku XII, do-
puszczając możliwość przełomu XI/XII wieku [Ró-
żański 2010, 79–96]. Trudno bowiem przypuszczać, 
aby jakiekolwiek relikwie tego świętego mogły pojawić 
się na ziemiach polskich przed pozyskaniem ich przez 
klasztor fundacji Ezzonów w Brauweiler. Wyprzedzając 
nieco dalsze ustalenia, stwierdzić można, iż w świetle 
dzisiejszego stanu badań brak jest jednak przesłanek dla 
datowania początków kultu św. Mikołaja na ziemiach 
polskich na pierwszą połowę XI wieku. 

Przechodząc do meritum, warto zaznaczyć, że dziś 
w oficjalnym nazewnictwie archidiecezji poznańskiej 
parafia w Gieczu nosi wezwanie Wniebowzięcia NMP 
[Kaczmarek 1993, 192], natomiast konsekwentnie 
podawane w literaturze patrocinium św. Mikołaja nie 
istnieje w wezwaniu kościoła. Wspominany już wie-
lokrotnie Roman Michałowski w swoim studium odno-
szącym się do roli wezwania św. Mikołaja w ośrodkach 
rezydencjonalnych państwa piastowskiego wykorzy-
stał nieaktualne już dziś datowania kościoła na osa-
dzie w Gieczu. Na podstawie badań wykonanych pod 
kierownictwem Bogdana Kostrzewskiego stwierdzono 
wówczas, że pierwszy kościół na osadzie powstał na 
przełomie X i XI wieku [Kostrzewski 1968, 324]. 
W związku z takim datowaniem R. Michałowski wy-
sunął hipotezę, iż fundatorem kościoła w Gieczu mógł 
być Mieszko II wraz ze swą żoną, Rychezą. Przeprowa-
dzone ponowne badania we wnętrzu oraz na zewnątrz 
kościoła wykazały, że wcześniejsze datowanie świątyni 
należy odrzucić, a odkryte relikty pierwszego jednona-
wowego kościoła w Gieczu2 należy datować na XI wiek, 
ze szczególnym uwzględnieniem jego drugiej połowy 
[Krysztofiak 2000b, 78; Świechowski 2000, 57]. Bio-
rąc pod uwagę wyniki nowych badań, stwierdzam, 
że takie datowanie, wyznaczone przede wszystkim na 
podstawie przyjętego powszechnie patrocinium, jest nie 
do przyjęcia. 

Warto wrócić zatem do źródeł pisanych odnoszących 
się do opisywanego kościoła i przyjrzeć się ponownie 
zasadności w literaturze przedmiotu przyjmowania pa-
trocinium św. Mikołaja dla kościoła na osadzie podgro-
dowej, zwanej targową. Analizę źródeł pochodzących 

2 Teren na grodzie określany jest mianem castrum Gdecz lub później Grodzisko, Grodziiszsko, Grodznsko, Grodyszko czy wreszcie 
Grodziszczko.
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z okresu od wczesnego średniowiecza do 1550 roku, 
wykonał Piotr Pokora [2000] z Instytutu Historii UAM. 
Niestety żaden z zachowanych dokumentów nie określa 
wezwania kościoła na osadzie gieckiej, ograniczając się 
do stwierdzeń typu: Florianus de Gdecz [KDW V, 4 lipca 
1401], plebanum in Gdec [AcCP 1420], Barth olomeus vi-
carius in Gdecz [Roty], Michael scolare de Gdecz [AEpc], 
ecclesie in Gnecz [AcCP 82]. Patrocinium kościoła nie 
znalazło się zatem w Liber beneficiorum diocecesis posna-
niensis [LBP 61–63]. Wezwanie świątyni pojawia się 
po raz pierwszy dopiero w wizytacji archidiakona po-
znańskiego Świętosława Strzałkowskiego w 1638 roku 
[AV 9]. Tłumaczenie wyciągu z tej wizytacji zamieszcza 
Józef Łukaszewicz [1858, 387–388]: „Wieś Giecz wcie-
lona do archidyakonatu pszczewskiego; w niej znajduje 
się kościół z kamieni sztucznie zbudowany, i dachówką 
przykryty, pod tytułem N. M. Panny i ś. Mikołaja bi-
skupa i wyznawcy”. W zapisie wizytacji z 1727 roku 
wyjaśniona została, jak sądzę, kwestia wezwania koś-
cioła. Franciszek Lubowicz stwierdza tam wyraźnie, 
że kościół poświęcony jest tylko Najświętszej Pannie 
Marii, a w kościele znajduje się również ołtarz boczny 
poświęcony św. Mikołajowi [AV 20]. O bocznym oł-
tarzu wspomina również pierwsza z wizytacji, w której 
to archidiakon Świętosław Strzałkowski wzmiankuje, iż 
w kościele znajdują się trzy proste ołtarze, które jednak 
nie posiadają bliższych odniesień [AV 9]. Skądinąd wia-
domo z zachowanych zdjęć, że wszystkie wspomniane 
ołtarze musiały zostać poświęcone niedługo przed wi-
zytacją Ś. Strzałkowskiego (1638 r.). Następne zapisy 
wizytacyjne zawsze podają NMP jako wezwanie główne. 
Jan Korytkowski [1888, 101], opracowując kościoły ar-
chidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej, stwierdza: „eccl. 
paroch. tit. B.M.V. in Coelum Assumptae”. Odwiedzający 
Giecz w latach osiemdziesiątych XIX wieku Marian So-
kołowski pisze [1888, 94], że świątynia poświęcona jest 
Najświętszej P. Maryi i św. Mikołajowi. Zgodny z we-
zwaniem świątyni jest również jej wystrój — na foto-
grafii wnętrza kościoła z 1935 roku widać ołtarz główny 
ofiarowany Najświętszej Marii Pannie oraz fragmenty 
ołtarzy bocznych poświęconych św. Mikołajowi oraz 
św. Barbarze [Krzyślak 2002, 187]. 

W świetle powyższego należy zatem założyć, że ma-
ryjne wezwanie kościoła jest wezwaniem pierwotnym 
i jedynym w okresie średniowiecza. Dopuścić należy 
jednak możliwość, iż w momencie fundacji bocznego 
ołtarza — najprawdopodobniej w końcu wieku XVI 
lub na początku wieku XVII — święty Mikołaj zaczął 
się pojawiać w patrocinium kościoła, nie jest to jednak 
stan prawnie ugruntowany w zapiskach kościelnych. Jak 
jednak wynika ze źródeł, nie była to też sytuacja per-
manentna, wynikająca raczej z potrzeby chwili a czasem 

z historycznej orientacji autorów wizytacji oraz aktual-
nych plebanów kościoła. Brak źródeł nie pozwala na 
jednoznaczne wskazanie momentu pojawienia się „dru-
giego” wezwania kościoła. W literaturze przedmiotu 
powstał zatem zupełny chaos, wynikający z zupełnej 
dowolności w zapisywaniu wezwania kościoła. Trudno 
zatem zgodzić się z Romanem Michałowskim [1994, 
64, przyp. 5], który twierdzi, że „obok patrocinium 
św. Mikołaja kościół nosił także wezwanie maryjne”; 
z pewnością w najlepszym przypadku było zupełnie od-
wrotnie. Wątpliwości nie miał wybitny znawca dziejów 
diecezji poznańskiej Józef Nowacki, który, analizując 
jej dzieje, przypisuje omawianemu kościołowi jedynie 
wezwanie maryjne [1960, 309, 341, 356]. 

Genezy niejasności związanych z wezwaniem giec-
kiego kościoła szukać należy najprawdopodobniej 
w opiniach badaczy zajmującymi się tym obiektem 
w okresie tzw. badań milenijnych. Bogdan Kostrzewski, 
pisząc w 1951 roku jedno ze swoich pierwszych sprawo-
zdań dotyczących badań na grodzie gieckim, wspomina 
romański kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii 
Panny, nie wymieniając św. Mikołaja [1951, 153]. Po-
dobnie uczynił publikujący w tym samym roku Tadeusz 
Malinowski [1951, 189]. Sytuacja zmieniła się diame-
tralnie w rok później, kiedy to w następnym sprawozda-
niu B. Kostrzewski zawarł informację, iż badania prowa-
dzone są przy romańskim kościele św. Mikołaja. Autor 
niestety nie podał, dlaczego przypisuje kościołowi inne 
wezwanie [Kostrzewski 1952, 407]. Ciekawy zabieg 
zastosował Stanisław Wiliński, autor monograficznego 
studium poświęconego romańskim kościołom granito-
wym w Wielkopolsce. Przy omawianiu kościoła giec-
kiego konsekwentnie używa stwierdzenia „kościół para-
fialny w Gieczu”, nie podając wezwania świątyni, choć 
w przypadku pozostałych obiektów zajmuje się tymi 
kwestiami niejednokrotnie szerzej, niż wskazywałby na 
to temat pracy [por. Wiliński 1952]. Największe zamie-
szanie wprowadza jednak Andrzej Wędzki [1958], który 
w swoim studium poświęconym rozwojowi i upadkowi 
kasztelanii gieckiej, stosuje i dowolnie przestawia oba 
wezwania (Wniebowzięcia N. P. Marii, św. Mikołaja 
i N. P. Marii czy św. Mikołaja). Zamieszanie związane 
z wezwaniem kościoła trwa do dziś. Pomimo że Bogdan 
Kostrzewski konsekwentnie stosuje patrocinium św. Mi-
kołaja dla pierwszej i drugiej fazy kościoła [1966; 1968], 
w literaturze pojawiły się różnego rodzaju warianty. Ma-
ria Pietrusińska, opisując giecki zespół osadniczy, podaje 
dla I fazy kościoła wezwanie św. Mikołaja natomiast dla 
II fazy — Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja [1971, 
687]. Równie ciekawy manewr można zaobserwować 
w pracy Zygmunta Świechowskiego, który, analizując 
opisywany tutaj kościół, określa go następująco: „koś-
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ciół p.w. Wniebowzięcia NMP, dawny kościół para-
fialny osady targowej pw. św. Mikołaja” [2000, 56]. 
Przy takim stanie rzeczy nietrudno zrozumieć postę-
powanie Bolesławy Krzyślak, która w swoim artykule 
wykazującym problemy konserwatorskie przy tzw. rero-
manizacji kościoła podaje w tytule kościół pw. św. Mi-
kołaja i Wniebowzięcia NMP. Zamieszcza jednak przy-
pis, w którym stwierdza, co następuje: „w cytowanych 
tutaj nowożytnych źródłach pisanych i wcześniejszej 
literaturze przedmiotu występowało wezwanie Wnie-
bowzięcia NMP i św. Mikołaja” [2002, 182, przyp. 1]. 
Skąd ta swoista żonglerka wezwaniami, autorka nie stara 
się wyjaśnić. 

Wydaje się, iż analizując problem wezwania kościoła 
w Gieczu, można dojść do następujących wniosków. 
Badacze gieckiego zespołu osadniczego pragnęli widzieć 
w Gieczu centrum osadnicze, którym z pewnością gród 
ten był. Centrum to posiadać miało już na początku 
XI wieku wszystkie części składowe, które w później-
szym czasie mogły przerodzić się w miasto: gród, targ, 
osady przygrodowe oraz kościół [Friedberg 1946]2. 
Wszystkie te elementy można w Gieczu w tym okresie 
znaleźć, z wyjątkiem targu. Wykonana w 1951 roku 
przez Marzenę Pollakównę analiza źródeł pisanych do-
tyczących Giecza nie dała z pewnością pozytywnego 
rezultatu odnośnie do istnienia źródeł, w których wspo-
minany byłby targ. Sprawę targu gieckiego podsumo-
wuje jednak S. Wiliński w 1951 roku, stwierdzając: 
„wezwanie to w Gieczu stanowi jeszcze jeden dowód, 
potwierdzający przypuszczenie o istnieniu targu w osa-
dzie przygrodowej jak o przebiegu tutaj szlaku hand-
lowego” [1951, 4–5]. Niemalże w ten sam sposób na 
ten temat wypowiada się A. Wędzki, który twierdzi 
wprost, że „na targowy charakter osady wskazuje rów-
nież nadanie kościołowi wezwania św. Mikołaja, który 
jak wiadomo był patronem miast i kupców” [1958, 
25]. W zachowanym dokumencie lokacji wsi na prawie 
niemieckim (9 września 1286 r.), w którym Przemysł II 
nadawał osadę swojemu protonotariuszowi i kapelanowi 
Tylonowi [KDW I], nie ma mowy o targu, który, jeśli 
by istniał w tym czasie, to z pewnością zostałby wymie-
niony. Ze względu jednak na to, iż badania archeolo-
giczne w Gieczu skoncentrowano głównie na grodzie, 
podgrodziu (cmentarzysku) oraz pozostałościach archi-
tektury murowanej, do chwili obecnej nie podjęto jesz-
cze weryfikacji powszechnie przyjętego poglądu zakła-
dającego istnienie osady targowej na wschodnim brzegu 
jeziora gieckiego. Godna uwagi jest również teza Hanny 
Ziółkowskiej, która przed laty zauważyła, że najstarsze 

targi na naszych ziemiach są instytucjami autonomicz-
nymi, powstałymi wskutek dość zaawansowanego po-
działu pracy danego okręgu [1954, 161; por. Łowmiań-
ski 1985, 668–731]. Z niemalże analogiczną sytuacją 
spotkamy się w przypadku Giecza — obydwa ośrodki: 
wieś Giecz i tzw. Grodziszczko traktowane są samodziel-
nie. Chociaż powyższe uwagi nie przesądzają w sposób 
znaczący nurtującego badaczy problemu, wydaje się 
dość prawdopodobne, jak twierdzi Henryk Münch, 
że wznoszący się nieopodal grodu kościółek pw. NMP 
był ośrodkiem pozagrodowego życia targowego [1946, 
85]. Podkreślić jednak trzeba, choć to oczywiste, że pa-
trocinium św. Mikołaja dla obiektu sakralnego nie jest 
warunkiem sine qua non istnienia targu przy kościele. 
Właśnie taki obraz początków Giecza próbowali nam 
chyba przekazać jego badacze, dla których wezwanie 
św. Mikołaja tożsame było z istnieniem targu. 

Wydaje się zatem jak najbardziej zasadne stwierdze-
nie, że świątynia w Gieczu od samego początku posia-
dała wezwanie maryjne. Dopiero w późniejszym okre-
sie, być może w związku z fundacją ołtarza bocznego, 
do pierwotnego wezwania zaczęto dodawać drugie, nie 
jest ono jednak wpisywane na stałe, a pojawia się jedy-
nie okresowo. Jak powszechnie wiadomo, wezwania 
maryjne swymi początkami sięgają początków chry-
stianizacji, toteż patrocinium to pojawia się przy naj-
starszych obiektach sakralnych na naszych ziemiach, by 
wspomnieć tylko kościoły katedralne i benedyktyńskie 
w Gnieźnie, Włocławku, Płocku, Lubiniu, Łęczycy oraz 
Wrocławiu. Wezwanie maryjne noszą także prawdo-
podobnie wszystkie kościoły cysterskie: Ląd, Sulejów, 
Lubiąż [Rozynkowski 2004, 62]. 

Jakie było jednak wezwanie gieckiej świątyni w mo-
mencie konsekracji, czy w podstawowej formie NMP, czy 
też czczone w tajemnicy Wniebowzięcia, trudno jest orzec 
na dzisiejszym etapie badań. Jak wynika jednak ze studiów 
Czesława Deptuły, do wieku XIV źródła nie stwierdzają 
wezwań maryjnych odnoszących się do poszczególnych 
tajemnic. W zachowanych dokumentach Maryja okre-
ślana jest sancta (beata) Maria, sancta (beata) Virgo; nie 
są to — jak twierdzi C. Deptuła — sprecyzowane okre-
ślenia wezwań, będąc używane zamiennie. Odnosząc się 
ściśle do kultu Wniebowstąpienia, badacz ten potwierdza 
istnienie takiego święta w wieku XI, jednak dodaje, że 
z ołtarzami mu poświęconymi spotkać się można do-
piero w pierwszej połowie XIV wieku, a z wezwaniami 
w wieku XV [Deptuła 1960, 406]. Przypomnieć zatem 
trzeba, iż na obecnym etapie badań wiemy o istnieniu 
trzech świątyń w gieckim kompleksie osadniczym3. 

2 Dyskusję na ten temat przedstawia w podsumowującym artykule Sławomir Moździoch [1997, 39–45]; tam również przegląd lite-
ratury przedmiotu. 

3 Jednocześnie istniały jednak tylko dwie.
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Są to: kościół św. Jana Chrzciciela powstały w pierw-
szym dwudziestoleciu XI wieku i rozbudowany o ma-
syw zachodni najpewniej po 1038 roku [Krysztofiak 
2000a; 2000b; 2004], kościół na osadzie przygro-
dowej pod wezwaniem NMP (w późniejszym czasie 
Wniebowzięcia NMP), wzniesiony w drugiej połowie 
XI wieku, oraz według ostatnich, wydaje się jak najbar-
dziej słusznych, spostrzeżeń Teresy Krysztofiak [2005, 
309] drewniana świątynia posadowiona na kamiennym 

fundamencie rotundy nigdy nieukończonego założe-
nia palatialnego. Początek oraz kres tej świątyni o nie-
znanym wezwaniu trzeba umieścić w pierwszej połowie 
XI wieku. 

Konkludując, należy stwierdzić, iż przedstawiane w li-
teraturze „samodzielne” patrocinium świętego Mikołaja 
w odniesieniu zarówno do pierwszego, jak i drugiego 
kościoła w Gieczu nie ma żadnego umocowania w do-
stępnych źródłach pisanych.
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Na skraju wsi Giecz, pośród malowniczej grupy sta-
rodrzewu, nieopodal pozostałości wałów piastow-

skiego grodu wzmiankowanego przez Galla Anonima, 
usytuowano niegdyś niedużych rozmiarów kościół mu-
rowany z kamienia (il. 1.). Do chwili podjęcia wyko-
palisk przez Bogdana Kostrzewskiego stan badań nad 
tym zabytkiem był wyjątkowo skromny [Sokołowski 
1888; Wiliński 1951].

Kościół, który przetrwał do naszych czasów, nosi 
wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
(niegdyś św. Mikołaja) i kryje pod ziemią pozostałości 
swego poprzednika. Mamy zatem do czynienia z dwoma 
budowlami stojącymi niemal w tym samym miejscu, 
różniącymi się nieco wymiarami oraz ukształtowaniem 
części wschodniej (il. 2.)1. 

1 Stosuję rozróżnienie na kościół I i II, gdyż nie była to jedna budowla przekształcona w toku przebudowy, ale dwa kościoły, które jeden 
po drugim stanęły w tym samym miejscu. Nie uważam jednak za błąd posługiwanie się określeniem „faza I” i „faza II”. 

Il. 1. Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP. Widok elewacji południowej
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Dzięki badaniom archeologicznym znamy dziś wiel-
kość i formę wcześniejszego założenia [Krysztofiak 
2000; 2002]. Należało ono do typu tak zwanych koś-
ciołów salowych, o prostokątnej, jednoprzestrzennej 
nawie i przylegającej bezpośrednio do niej od wschodu 
półkolistej apsydzie. Odsłonięte przez archeologów sze-
rokie fundamenty (1,6 m do 2 m) ukazały niewielkie 
wnętrze, długości ok. 5 m i szerokości ok. 4 m. Apsyda 
miała zapewne kształt podkowiasty o średnicy 2,5 m 
w świetle i połączona była z nawą otworem o szeroko-
ści ok. 2 m (il. 3.).

Nie zachowały się partie naziemne murów, trudno 
zatem rekonstruować liczbę otworów okiennych czy 
lokalizację portalu wejściowego. Być może, podobnie 
jak w kościele późniejszym, znajdował się on w połu-
dniowym murze nawy, nie można jednak wykluczyć, że 
wejście umieszczono od strony zachodniej. Nie ocalały 
żadne elementy detalu architektonicznego ani dekoracji 
wnętrza, kościół ten może więc być datowany jedynie na 

podstawie przesłanek i danych archeologicznych. Wska-
zują one na dosyć długi okres, w którym mogła nastąpić 
fundacja — od końca X do drugiej połowy XII stulecia, 
wydaje się jednak, że istnieje możliwość zawężenia tego 
okresu do schyłku wieku XI (il. 4.).

Pierwszy kościół rozebrano, pozostawiając jego fun-
damenty na tym samym poziomie. Należy przypuszczać, 
że budulec pochodzący z rozbieranej świątyni został 
użyty wtórnie w murach młodszej budowli. Została ona 
usytuowana nieco na południe od starszej, w taki jednak 
sposób, by zachować sacrum miejsca (zob. il. 2.). Drugi 
kościół, który w znacznej części swej pierwotnej mate-
rii przetrwał do naszych czasów, ma również skromną 
formę salową. Jednakże pomiędzy nawą a apsydą wznie-
siono przęsło prezbiterialne na rzucie płytkiego prosto-
kąta. Przęsło to było wyższe od apsydy i nieco niższe 
od nawy, stanowiąc łącznik wyraźnie czytelny w bryle 
zewnętrznej (zob. il. 1.). Wewnętrzne wymiary nawy 
to 8,35 m długości i 5,75 m szerokości, przęsło prez-

Il. 2. Rzut reliktów I i II kościoła Il. 3. Wewnętrzne lico fundamentu apsydy I kościoła

Il. 4. Rekonstrukcja bryły I kościoła Il. 5. Fragment fundamentu filara empory II kościoła
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biterialne mierzy 5,25 m szerokości i 2 m głębokości, 
promień apsydy zaś ma 2,5 m. Skromną bryłę kościoła 
uzupełniały dwustronnie rozglifione (rozszerzające się) 
wąskie okna w nawie i apsydzie oraz prosty, pozbawiony 
dekoracji rzeźbiarskiej, uskokowy portal w elewacji po-
łudniowej. Mury kościoła zostały wzniesione w tech-
nice zwanej opus emplectum, czyli z licem wewnętrznym 
i zewnętrznym wykonanym z warstwowo układanych 
ciosów oraz wnętrzem muru wypełnionym rumoszem 
kamiennym zalanym zaprawą wapienno-piaskową. 

W części wschodniej z pierwotnego, architektonicz-
nego wyposażenia drugiego kościoła zachował się sto-
pień oraz dolna część mensy ołtarzowej z charaktery-
stycznym niewielkim otworem w jej wschodniej ściance, 
przeznaczonym zapewne na pomieszczenie relikwii [Ko-
strzewski 1953, 227–230]. Podczas badań przed mensą 
odsłonięto również fragment pierwotnej posadzki z pła-
skich kamieni zalanych zaprawą. Wewnętrzne lica mu-
rów przęsła prezbiterialnego wyposażono w tak zwane 
sedilia, czyli nisze z ławami do siedzenia, z których pół-
nocne uległo zniszczeniu podczas przebijania przejścia 
do pomieszczenia dobudowanej zakrystii. W zachodniej 
części kościoła odkryto czworoboczny fundament na 
osi nawy, „przymurowany” do fundamentu zachod-
niego muru poprzedniej budowli. Jest on interpreto-
wany jako fundament podpory dźwigającej konstrukcję 
empory w formie balkonu wypełniającego zachodnią 
część wnętrza (il. 5.).

Zniszczenia spowodowane czasem wpłynęły w latach 
50. ubiegłego stulecia na podjęcie prac remontowo-
-konserwatorskich. W ich wyniku bryła kościoła zo-
stała „zreromanizowana”. Drewnianą wieżę-dzwonnicę 
przylegającą do zachodniego muru przeniesiono w po-
bliże kościoła, wyburzono kruchtę osłaniającą wejście, 
zrekonstruowano portal i okna w murze południo-
wym, koronę murów zaś nadbudowano, przesklepia-
jąc równocześnie konchę apsydy i kładąc nowy strop 
w nawie. We wnętrzu zrekonstruowano łuk tęczowy 
miedzy nawą a prezbiterium oraz mensę. Podczas prac 
remontowych na początku lat 90. XX wieku, wzmac-
niając elewacje zewnętrzne, dokonano niestety licznych 
przemieszczeń ciosów w licach, które tym samym utra-
ciły swój pierwotny charakter. Zachowano jednak ten 
sam materiał kamienny, czyli granitowe i gnejsowe ciosy 
o prostokątnych powierzchniach licowych. 

Drugi kamienny kościół w osadzie gieckiej zastąpił 
wcześniejsze założenie najprawdopodobniej na przeło-
mie wieku XII i XIII.

Forma obydwu kościołów jest skromna i nieskompli-
kowana. Wbrew pozorom jednak taką właśnie formę 
najtrudniej scharakteryzować i określić jej relacje z in-
nymi budowlami. Prostota jest bowiem cechą ponad-

czasową i ponadstylową, a brak zachowanego detalu 
i dokładniejszych wzmianek w dokumentach utrudniają 
precyzyjne wyznaczenie czasu powstania budowli i jej 
użytkowania. Cechami charakterystycznymi starszego 
kościoła są bez wątpienia: połączenie nawy z apsydą bez 
pośrednictwa przęsła prezbiterialnego oraz podkowiasty 
łuk wewnętrznego lica apsydy. 

Niewielkie kościoły salowe znane są, dzięki badaniom 
głównie archeologicznym, z terenów niemal całej Eu-
ropy, a wznoszono je od IV do XIII wieku. Różniły się 
między sobą przede wszystkim ukształtowaniem czę-
ści wschodniej. Najstarsze składały się z nawy i prez-
biterium zamkniętego ścianą prostą, chociaż forma ta 
znana jest również z okresu po roku 1000 [Biedroń 
1994, 69–114]. Od czasów karolińskich, czyli od wieku 
VIII, formą stosowaną równolegle było — podobnie jak 
w pierwszym kościele gieckim — prezbiterium na rzucie 
półkolistej apsydy przylegającej bezpośrednio do nawy. 
Te dwa typy kościoła salowego pełniły różnorodne funk-
cje, od wczesnych przykładów kościołów misyjnych, po 
kościoły grodowe, a następnie — parafialne. Jak pisała 
Klementyna Żurowska: „W Niemczech już w wieku IX, 
ale przede wszystkim na przełomie wieku X i XI w ob-
rębie nawy przed apsydą zaczyna wydzielać się rodzaj 
przęsła utworzonego przez arkadę. Następnie w wieku 
XI, chociaż apsyda bez prezbiterium będzie dalej sto-
sowana, zaczynają się pojawiać kościoły jednonawowe 
z apsydą poprzedzoną czworobocznym prezbiterium 
(Alphen, Mass). W Czechach, na Morawach a także 
na Węgrzech, kościoły jednonawowe, bardzo licznie tu 
występujące, przez cały wiek XI i XII były pozbawione 
przęsła prezbiterialnego. Dopiero w wieku XIII obok 
formy tradycyjnej pojawia się przed apsydą prezbite-
rium na rzucie kwadratu lub prostokąta” [Żurowska 
1997, 60]. 

W tym kontekście forma pierwszego kościoła giec-
kiego włącza się w szeroki nurt kościołów salowych, 
od wieku VIII często wznoszonych w Europie, z bez-
pośrednim, apsydialnym zamknięciem muru wschod-
niego. Były to budowle przekryte płaskim stropem, za-
zwyczaj z apsydą przesklepioną konchowo. Różniły się 
między sobą jedynie wymiarami, wyposażeniem wnętrza 
i ewentualnie dekoracją. Struktura architektoniczna na-
tomiast pozostawała taka sama. Na ziemiach piastow-
skich zachowały się pozostałości takich założeń zarówno 
na terenie Wielkopolski, jak i Małopolski i Śląska [Ró-
żański 2004; 2010; Świechowski 2010]. Być może do 
najstarszych, datowanych na schyłek wieku XI, zaliczyć 
można relikty pierwszego kościoła pod kolegiatą Naj-
świętszej Marii Panny w Głogowie i relikty kościoła pod 
XII-wieczną kolegiatą w Tumie pod Łęczycą, jednakże 
ich forma jest słabo rozpoznana (il. 6.).
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Trzy kolejne przykłady datowane są na schyłek wieku 
XI lub przełom XI i XII stulecia. Do naszych czasów 
zachował się kościół w Siewierzu z balkonową emporą 
w części zachodniej (il. 7.) oraz kościół w Inowłodzu 
z wieżą przylegającą od zachodu na osi nawy (il. 8.). Koś-
ciół św. Mikołaja w Wiślicy, znany jedynie z wykopalisk, 
został uzupełniony od strony południowej prostokątnym 
aneksem grobowym, dobudowanym do nawy (il. 9.). 

Następne kościoły salowe z półkolistą apsydą są dato-
wane już na wiek XII: na jego pierwszą połowę przypada 
wzniesienie budowli w Kościelcu Kaliskim (il. 10.), Ję-
drzejowie (z zachodnią wieżą i emporą), Rudzie i Kijach 
(z emporami zachodnimi), a na drugą — w Kościelcu 
Kolskim (również z emporą) (il. 11.) [Różański 2010, 
Świechowski 2010]. 

Oprócz wymienionych można jeszcze przytoczyć 
przykłady kościołów w Skalbmierzu (z emporą i dwiema 
wieżami z drugiej fazy ujmującymi fasadę) i Starym Ża-
ganiu z XII wieku oraz w Samborcu — już z XIII stu- 
lecia. Bez wątpienia zatem zabytek giecki należy do naj-
starszego horyzontu tego typu znanych kościołów na 
ziemiach polskich, obok założeń w Głogowie, Siewie-
rzu i Wiślicy. Równocześnie jego forma jest najprostsza 
spośród całej grupy, bo pozbawiona elementów rozbu-
dowujących cześć zachodnią (empora lub wieża).

Pierwsza świątynia giecka przetrwała około 100 lat. 
Forma drugiej jest bardziej rozbudowana. Apsyda jest 
rozwarta, a pomiędzy nią i nawą wbudowano prosto-
kątne przęsło prezbiterialne. Zmienia to zasadniczo 
układ przestrzenny niewielkiego chóru, gdyż przed oł-
tarzem, usytuowanym na stopniu w obrębie samej ap-
sydy, pojawiło się obszerniejsze miejsce przeznaczone 
dla kleru, dodatkowo wyposażone w kamienne ławy 
umieszczone w niszach zagłębionych w murze. Podobne 
sedilia zachowały się na ziemiach polskich w prezbi-
terium małopolskiego kościoła Joannitów w Zagości 
z końca wieku XII (il. 12.) oraz w chórach kościoła 
św. Leonarda w Lubiniu i rotundy św. Krzyża (św. Pro-
kopa) w Strzelnie — obu z początków wieku XIII. 

Wnętrze nawy zostało wzbogacone zapewne o em-
porę wspartą na kamiennym filarze. Prawdopodobnie 
była ona konstrukcją drewnianą na poziomie wewnętrz-
nego uskoku w licu ściany zachodniej, gdyż nie zaob-
serwowano żadnych śladów kamiennych elementów 
empory (takich, jak pozostałości np. spływów sklepienia 
czy zamocowanie balustrady i parapetu) w północnym 
i południowym murze kościoła. Obecność przęsła prez-
biterialnego sytuuje drugi kościół giecki w licznej grupie 
kościołów wyposażonych w ten element datowanych 
na XII, a przede wszystkim na XIII stulecie, z których 

Il. 6. Tum pod Łęczycą. Rzut reliktów budowli pod kościołem kolegiackim N. Panny Marii i św. Aleksego
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najbliższe znajdują się w Kaliszu (XII w.), Kazimierzu 
Biskupim (XII w., il. 13.), Kościelcu Kujawskim (XII/
XIII w.), Kotłowie (XIII w.) czy w Strońsku i Lubiniu 
(oba ceglane, datowane na XII/XIII i XIII w.). Do-
mniemana empora spełniała zapewne ważne funkcje 
liturgiczne (np. przy obrzędzie elevatio crucis podczas 
Wielkanocy), niewykluczone, że była również miejscem 
zasiadania dostojników biorących udział w mszach św. 
i nabożeństwach odprawianych w kościele [Tomaszew-
ski 1974; Żurowska 1983].

Il. 7. Siewierz, kościół św. Jana Chrzciciela. Widok od 
południowego wschodu

Il. 9. Wiślica, relikty kościoła św. Mikołaja

Il. 8. Inowłódz, kościół św. Idziego. Rzut poziomy

Il. 10. Kościelec Kaliski, kościół św. Wojciecha. Widok 
elewacji północnej

Il. 11. Kościelec Kolski, kościół św. Andrzeja. Widok od 
wschodu
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Niezwykle skromny detal architektoniczny w postaci 
gładkich glifów okiennych, dwuskokowego portalu 
zamk niętego archiwoltami bez dekoracji i bez jakiego-
kolwiek reliefu w tympanonie nie pozwala na rozwinię-
cie obszerniejszej refleksji historyczno-artystycznej. Tym 
samym określanie tego kościoła mianem „romański” 
staje się jedynie umowne, gdyż w tym przypadku ozna-

cza jedynie brak detalu gotyckiego. Jednakże podjęcie 
budowy drugiej kamiennej świątyni w tym samym miej-
scu, obok grodu, w którym górował wówczas kościół 
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z wieżowym masy-
wem zachodnim — świadczy o wciąż istotnym znacze-
niu Giecza jako osady rozciągającej się u stóp potężnych 
wałów Grodziszczka na przełomie XII i XIII stulecia.

Il. 12. Zagość, dawny kościół Joannitów św. Jana Chrzci-
ciela. Sedilia w prezbiterium

Il. 13. Kazimierz Biskupi, kościół św. Marcina. Elewacja 
południowa
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Giecka Madonna z Dzieciątkiem

Strojnaś, o Pani moja, modą dość bogatą 
Gdy, cię co wybrał, ten cię przybrał słońca szatą.

Wespazjan Kochowski, Ogród Panieński, Mulier amicta sole (Apocal. 12), 1668

Twórczość barokowego poety Wespazjana Kochow-
skiego przypadła na czas następujący zapewne po 

powstaniu rzeźby Madonny z Dzieciątkiem (il. 1.), usta-
wionej w gieckim kościele. Sarmacki Wierszopis zwraca 
się tu bezpośrednio do Madonny w postaci Niewiasty 
Apokaliptycznej (Odzianej w Słońce). Czy nasza rzeźba 
była taką właśnie? Znajdowała się w kościele przynaj-
mniej od XVIII wieku, najpewniej w głównym ołtarzu, 
lecz w zapisach wizytacji1 w gieckiej świątyni próżno 
szukać opisu, w którym figurę można bez wątpliwości 
zidentyfikować.

Wezwanie kościoła i miejscowa tradycja figury Ma-
ryi Królowej / Niewiasty Apokaliptycznej — Maryi 
Odzianej w Słońce mogą skłonić do przyjęcia tezy, iż 
rzeźbę przeznaczono do kościoła w Gieczu. Patrocinium 
kościoła gieckiego jest starsze niż pochodząca zapewne 
z 2. ćwierci XVII wieku rzeźba i naturalnie starsze od 
wprowadzenia w Polsce takiego właśnie wzoru ikono-
graficznego [Gadomski 1989a]. Maryjne wezwanie 
kościoła — miało być nadane już przy jego powstaniu 
w XII wieku. Niedaleki kościół grodowy nosił wezwa-
nie św. Jana Chrzciciela, związane z funkcją chrzcielną. 
Wezwanie Wniebowzięcia NMP wybrane dla kościoła 
w gieckiej osadzie targowej ma zaś tradycję wczesno-
średniowieczną. Sięga ona 652 roku, kiedy biskup Jan 
z Rawenny adaptował mauzoleum Dioklecjana w Spli-
cie (Spalato) na świątynię chrześcijańską, nadając jej 
ten tytuł [por. Knapiński 1999, 238]. Miało to związek 
z dogmatem o Wniebowzięciu NMP — (ustalonym na 
soborze efeskim w 431 roku).

Należy przypuszczać, iż figura Madonny stanowiąca 
przedmiot naszego zainteresowania była częścią — ele-
mentem centralnym — większej kompozycji ołtarzowej. 
Wskazuje na to opracowanie odwrocia rzeźby związane 
z jej przyleganiem do tylnej ściany kwatery ołtarzowej. 

Taki sposób kształtowania statuy może odnosić się do 
ciągle żywej w XVII wieku tradycji późnogotyckich szaf 
ołtarzowych. Koleje losu rzeźby nie są znane, trudno 
zatem rekonstruować jej domniemane pierwotne oto-
czenie — ołtarz.

Il. 1. Giecz, Madonna z Dzieciątkiem, 2. ćw. XVII w. 

1 Kwerenda w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu nie przyniosła rezultatów w postaci zapisów potwierdzających istnienie tej 
rzeźby w ołtarzu lub w ogóle we wnętrzu kościoła.
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Znana jest jedynie fotografia ukazująca ołtarz, wy-
konana przez dr Janinę Orańską w roku 19352. W do-
kumentach wizytacyjnych brak szczegółowych opisów 
wyposażenia wnętrza kamiennego kościoła w Gieczu. Te 
zachowane identyfikują ołtarz główny jako poświęcony 
Wniebowzięciu NMP zgodnie z wezwaniem. Wstępne 
datowanie figury na 2. ćwierć XVII wieku3, skłania 
nas do poszukiwań analogii w podobnych rzeźbach 
i ołtarzach pochodzących z tegoż czasu. Zwiastujące 
barokową obfitość a jednocześnie silnie zakorzenione 
w tradycji średniowiecznej ukazywały typ ikonogra-
ficzny Madonny Apokaliptycznej, przekształcony w typ 
Maryi Królowej. Poszukiwania nie mogą pominąć także 
i wątków spoza Polski, wśród których postać Madonny 
Patrona Bavariae z Monachium (a także jej naśladow-
nictwa) może okazać się kluczową dla okoliczności po-
wstania rzeźby z Giecza.

Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem jest jednym 
z nielicznych historycznych elementów wyposaże-
nia gieckiego kościoła, choć nie mamy pewności czy 
była właśnie doń od czasów swego powstania prze-
znaczona. Możliwe, że została tu przeniesiona dopiero 
w XVIII wieku. Parafia w czasach średniowiecznych 
i nowożytnych należała do uposażenia archidiakona 
pszczewskiego. W związku z tym możliwe były w koś-
ciele zarówno osobiste fundacje hierarchy, jak i przeno-
siny elementów wyposażenia (choćby rzeźb z zamożniej-
szych kościołów, np. poznańskich)4 przy okazji fundacji 
nowych ołtarzy. Zatem dopuścić można, iż rzeźba po-
chodzi z innego kościoła, podobnie zresztą jak obraz 
świętego Mikołaja. Do wypalonego kościoła w Gieczu 
mogły trafić dopiero w okresie rekonstrukcji wyposa-
żenia. Wyklucza się jednak powstanie rzeźby po roku 
1713. Stylistyka wiąże ją z 1. połową XVII wieku, a więc 
niemal sto lat przed tym wydarzeniem.

Forma figury nosi zarówno cechy tradycji gotyckiej, 
jak i elementy bliskie ikonografii nowożytnej. Jednak 
określenie rzeźby jako wczesnobarokowej jest bez wąt-
pienia pewnym uproszczeniem, podobnie jak kwalifiko-
wanie jej jako późnogotyckiej5. Analiza zmian stylistycz-
nych rozmaitych przedstawień Maryi z Dzieciątkiem 
w koronie, z berłem, na półksiężycu pozwala wstępnie 
określić, iż w przypadku gieckiej rzeźby mamy do czy-

nienia z wizerunkiem, który wyewoluował z modelu 
Madonny Apokaliptycznej, wzbogaconym o Dzieciątko 
i atrybuty królewskie, który stał się samoistnym przed-
stawieniem. Później prawdopodobnie figura została po-
zbawiona pierwotnego półksiężyca u podstawy.

Analiza przedwojennej fotografii dokumentującej 
prezbiterium kościoła potwierdza istnienie rzeźby 
w kościele. Zdjęcie ukazuje ołtarz główny z umiesz-
czoną w prostokątnej niszy retabulum figurą Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem. Główne elementy architekto-
niczne ołtarza złożone z wyłamanego belkowania pod-
trzymywanego przez parę spiralnych kolumn oraz de-
koracyjne aplikacje w formie ażurowych ozdób z liści 
i kwiatów akantu oraz pary uszaków skomponowanych 
z wici tzw. suchego akantu wskazują na jego powsta-
nie około roku 1700 lub nieco później — w 1. ćwierci 
XVIII wieku. Starsze od elementów snycerskich są rzeźby 
(widoczna w całości jedna przy południowym oknie)6 
oraz główny element ołtarza — figura Madonny. Już ze 
wstępnej analizy wynika, iż ołtarz jest formą złożoną 
z rozmaitych elementów prawdopodobnie w wieku 
XIX. Obok barokowych elementów snycerskich o dobrej 
jakości artystycznej występują w nim nieskompliko-
wane, wykonane przez stolarza elementy konstrukcyjne 
i architektoniczne.

Opis

Rzeźba została wykonana z drewna lipowego, jest peł-
noplastyczna, drążona od tyłu, złocona i srebrzona, po-
kryta barwnymi laserunkami7, polichromowana. Wyso-
kość rzeźby wynosi 93 cm wraz z koroną i piedestałem.

Maryja przedstawiona została jako młoda kobieta 
o pełnych kształtach, odziana w długą suknię i ob-
szerny płaszcz. Głowa osadzona na dość krótkiej, 
szerokiej szyi, obwiedzionej złocistą lamówką sukni. 
Skronie Madonny wieńczy otwarta korona o pałkach 
w formie fleuronów8. Twarz Maryi jest owalna, pełna, 
o delikatnych rysach. Niewielkie oczy są szeroko ot-
warte, niewielki jest również lekko zadarty nos. Wą-
skie, nieduże usta są zamknięte a podbródek wyraźnie 
zarysowany.

2 Fotografia przechowywana jest w archiwum WUOZ w Poznaniu, patrz Indycka — w tym tomie, il. 15.
3 Data umieszczona w karcie ewidencyjnej (1630–40) w archiwum WUOZ w Poznaniu.
4 Archidiakon pszczewski był członkiem kapituły katedralnej poznańskiej.
5 Jako taka funkcjonuje rzeźba na stronie internetowej regionwielkopolska.pl.
6 Rzeźby te zestawione zostały wtórnie w grupę pasyjną na ścianie północnej kościoła pw. św. Jana Chrzciciela na Grodziszczku.
7 Opis dotyczy aktualnego stanu rzeźby po przeprowadzeniu konserwacji (odmiennego od zastanych rozwiązań kolorystycznych, jak 

się wydaje niektóre z nich również różne od formy pierwotnej).
8 Fleuron — stylizowany liść najczęściej akantu, porzeczki, winorośli, zwykle ozdobiony szlachetnymi kamieniami, dekorujący obręcz 

korony rangowej; fleurony występują w koronach bądź samodzielnie, bądź na przemian z innymi ozdobami: kwiatami lilii, krzyżami, 
pałkami ozdobionymi perłami.
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Suknia o metalicznym czerwonym kolorze przepasana 
jest w talii, spływa nieco ukośnymi fałdami ku dołowi na 
czarne trzewiki, które wyłaniają się spod materii. Rękawy 
sukni są wąskie, marszczone. Płaszcz koloru złota, z połą 
założoną za pasek w okolicy prawego biodra Madonny, 
układa się obszernym muszlowym fałdem w okolicy le-
wego łokcia i swobodnie opada z tyłu postaci. W pra-
wej ręce, uniesionej i skierowanej do przodu, ujmuje 
Madonna berło (w obecnej formie wtórne, dorobione).

Dzieciątko ukazano jako małego chłopczyka, siedzą-
cego na lewym przedramieniu Matki, w złocistej su-
kience ze srebrzystym podbiciem widocznym w dolnej 
partii szat. Postać opracowana jest sumarycznie, nieco 
przykurczona. Głowa krągła, okolona kędzierzawymi 
puklami ciemnych włosów. Twarz pucułowata z wydat-
nymi policzkami, wysoko uniesionymi brwiami i wyso-
kim czołem. Dzieciątko ma nałożoną zamkniętą koronę 
zwieńczoną krzyżykiem. Na dłoni, zgiętej w łokciu le-
wej ręki, spoczywa błękitno-srebrzyste jabłko królew-
skie zwieńczone równoramiennym złotym krzyżykiem. 
Prawa dłoń Jezusa uniesiona jest powyżej prawego ra-
mienia, a palce ułożone są w geście błogosławieństwa.

Podstawę rzeźby stanowi konsola, która jest elemen-
tem późniejszym, powstałym prawdopodobnie w czasie 
przystosowania rzeźby do wtórnego ołtarza. Podczas 
prac konserwatorskich zidentyfikowano ślady wskazu-
jące na możliwość przekształcenia podstawy — obcięcia 
elementów księżyca. Wobec tego prawdopodobne jest, 
że w pierwotnej wersji pod stopami gieckiej Madonny 
znajdował się półksiężyc.

Przeprowadzona w roku 2009 konserwacja w więk-
szości ujawniła zgodne ze schematem ikonograficznym 
opracowanie barwne figury. Kontrowersyjne jest jedynie 
pokrycie całości zewnętrznej powierzchni płaszcza zło-
tem, choć i takie rozwiązania się zdarzały. Przez analogie 
określić można rozwiązanie na terenach Polski częściej 
spotykane: płaszcz pokryty był polerowanym srebrem, 
jego powierzchnia zaś błękitnym laserunkiem, co po-
wodowało metaliczne lśnienie podobnie jak w przy-
padku ciemnoczerwonej sukni. Pierwotnie złote były 
najprawdopodobniej jedynie lamówki, jednak uznano 
ślady złoceń jako możliwość pokrycia złotem całej po-
wierzchni płaszcza.

Ikonografia

Ikonografia maryjna jest dziedziną rozległą. Przemiany 
wizerunków Niewiasty zależnie od potrzeb teologicz-
nych, lokalnych tradycji czy obowiązującej stylistyki 

były rozmaite. Nie miejsce tu by je wszystkie analizo-
wać — przedstawimy jedynie te, których związki z naszą 
Madonną są najbliższe.

W późnym średniowieczu wykorzystywano model 
Madonny z Dzieciątkiem w przedstawieniach sta-
tuarycznych w gotyckich tryptykach bądź rzeźbach 
wolnostojących. Określono wówczas model Niewia-
sty w czerwonej sukni i błękitnym płaszczu z odkrytą 
głową (później nakrywaną koroną) i opadającymi na 
ramiona falistymi włosami. Madonna na lewym przed-
ramieniu lub kolanie podtrzymuje Dzieciątko Jezus, 
w prawej dłoni dzierży zaś skierowane nieco ukośnie 
w górę berło. Dzieciątko, zależnie od typu, bywało na-
gie bądź odziane, z jabłkiem lub księgą w dłoniach. Ko-
rzenie ikonografii gieckiej rzeźby tkwią właśnie w kręgu 
późnogotyckich rzeźb Madonny z Dzieciątkiem. Taki 
wzorzec Madonny jako Niewiasty Apokaliptycznej 
prezentowany był na podstawie w formie półksiężyca, 
czasem także podtrzymywanego przez anioły, figura 
bywała też ustawiana na kuli ziemskiego globu. Mo-
żemy stwierdzić, że typ i sposób, w jaki została ukazana 
Matka Boża w figurze z Giecza, ma swoje korzenie we 
wczesnochrześcijańskiej i wschodniej ikonografii prze-
kształconej przez wzorce późnogotyckie w nowożytne 
wzory europejskie.

Osobne przedstawienie Niepokalanego Poczęcia 
pojawiło się w sztuce dopiero w inkunabułach z po-
czątku XVI wieku. Ukazywano wówczas Maryję stojącą 
ze złożonymi rękami i rozpuszczonymi włosami. Nad 
nią przedstawiano wśród obłoków popiersie Boga Ojca 
w koronie, z jabłkiem cesarskim — atrybutem władzy 
nad wszechświatem. Sukcesywnie, w niektórych rejo-
nach Europy poczęto koronować Madonnę [Karłowska-
-Kamzowa 1982, 91].

Mamy zatem do czynienia z postępującą w 1. po-
łowie XVI wieku syntezą przedstawień Niepokalanej 
z rozpuszczonymi włosami i ukoronowanej Madonny 
z Dzieciątkiem. Te ostatnie popularne były szczególnie 
w Czechach, Austrii i Niemczech, skąd sposób obrazo-
wania Madonny przenikał na tereny sąsiedniej Polski.

Średniowieczny typ Madonny z Dzieciątkiem w ob- 
szernym płaszczu z zarzuconą połą odnajdziemy 
w Polsce choćby w malowanych wizerunkach Madonny 
Apokaliptycznej z Przydonicy (ok. połowy XV wieku), 
Madonn z Pisarzowic, Daniszewa czy Sacra Conversa-
zione9 z augustiańskich krużganków w Krakowie.

Natomiast przedstawienie Wniebowzięcia NMP naj-
częściej miało zastosowanie w obrazach, gdzie łatwiej 
ująć kompozycję z chmurami, aniołami etc. Unikano 
raczej przedstawiania sceny Wniebowzięcia w  rzeźbie, 

9 Sacra Conversazione (z wł. święta rozmowa) — Matka Boska tronująca z Dzieciątkiem, otoczona stojącymi postaciami świętych.
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choć rzeczywiście takie wezwanie podjął mistrz Wit 
Stosz w swoim ołtarzu mariackim. Zatem i figura 
giec ka jest raczej typem Maryi Królowej, choć formal-
nie opartym na typie Assunty średniowiecznej. Schemat 
ten wyewoluował w kierunku utożsamianych bądź 
wzajemnie bliskich intencjonalnie modeli:  Assunta, 
Madonna w Glorii czy Mulier Amicta Sole (Niewia-
sta odziana w słońce). Wszystkie te wyobrażenia miały 
swe źródło w tekście Apokalipsy św. Jana: „Potem 
wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona 
w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wie-
niec z gwiazd dwunastu. A jest […] brzemienna. […] 
I stanął Smok przed mającą porodzić Niewiastą, ażeby 
skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecię. I porodziła 
Syna…” [Biblia Tysiąclecia Ap 12,1–2a, 4b–5a], co 
wyjaśnia obecność w przedstawieniach nie tylko Maryi, 
ale Chrystusa jako Dzieciątka. Postać Niewiasty Apo-
kaliptycznej pod koniec średniowiecza stała się wzorem 
nie tylko dla przedstawień Immaculaty10, lecz oddziałała 
także na ewolucję typu Matki Boskiej Wniebowziętej 
i Ukoronowanej.

Owocem takich przekształceń była także adaptacja 
wizerunku Madonny Apokaliptycznej do obecnej po-
staci Maryi Niepokalanej czy Maryi Królowej: „Z cza-
sem zanika wokół głowy Maryi nimb z gwiazd na rzecz 
królewskiej korony lepiej podkreślającej ideę ukorono-
wania” [Biernacka 1987, 57]. Tendencja ta widoczna 
jest zwłaszcza w rzeźbach pełnoplastycznych, w któ-
rych niejaką trudność sprawiało ukazanie promienistej 
mandorli. Choć podejmowano również starania w tej 
materii: „…Ten znany nam już z poprzednio omówio-
nych przykładów model stojącej na sierpie księżyca Nie-
wiasty z Dzieciątkiem przedstawionej na tle charak-
terystycznej, płomienistej mandorli odnajdujemy na 
wczesnobarokowej drewnianej płaskorzeźbie znajdującej 
się w kościele parafialnym w Obornikach. […] Ma-
ryja ponadto dzierży w prawej dłoni berło — królewski 
atrybut stanowiący pendant do wieńczącej jej skronie 
korony…” [Biernacka 1987, 59]. Powstała w 1. poło-
wie XVII wieku niewielka statua (obecnie w bocznym 
ołtarzu obornickiej fary) spełnia cechy określone wyżej 
jako wczesnobarokowe.

Analogii rzeźbiarskich wcześniejszych i współczes-
nych naszemu przedstawieniu jest rzecz jasna więcej. 
Przykładem obrazowania Maryi z Dzieciątkiem jako 
Niewiasty na półksiężycu jest alzacka La Vierge de Nie-
dermorschwihr (ok. 1500 r.), obecnie w Musee Unterlin-
den w Colmarze. W tym samym typie przedstawiono 

Maryję w kaplicy św. Barbary w nieodległym Dambach. 
Obie figury pozbawione są atrybutów królewskich. Dłu-
gie włosy spływają na ramiona i plecy Niewiasty.

Jedną z najbardziej znanych realizacji rzeźbiarskich 
tego typu jest statua Huberta Gerharta, mająca z rzeźbą 
giecką wiele analogii (il. 2.).

Rzeźba powstała w roku 1593 i pozostawała do 
roku 1620 we Frauenkirche, głównym kościele Mo-
nachium. Obecnie (od 1638 roku) ustawiona jest na 
słupie przed nim11. Rzeźby różnią się nieco, zwłaszcza 

10 Immaculata — Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny; w ikonografii: motyw utożsamiający postać Maryi z Niewiastą 
z Apokalipsy św. Jana.

11 Kolumna maryjna (słup), na którym ustawiono figurę, została ufundowana przez arcyksięcia Maksymiliana w podzięce za obronę 
miasta przed najazdem Szwedów w 1638 [por. Knapiński 1999, 207; Fischer 1998].

Il. 2. Monachium, Madonna Bavariae Huberta Gerharta, 
1593 
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w partii Dzieciątka, jednak bez wątpienia typ ikono-
graficzny jest identyczny. Bawarską figurę wykonano 
z kamienia, a następnie całkowicie ją wyzłocono. Inną, 
niemal analogiczną rzeźbą jest figura Madonny oto-
czona kultem w pielgrzymkowym Frauenberg, Reh-
kogel z roku 1662 — odmiana Patrona Bavariae. Po-
dobnie jak giec ka niewiasta jest ona ukoronowana, na 
przedramieniu trzyma Dzieciątko, w drugiej dłoni zaś 
berło. Podobne są: czerwona suknia, zamknięte ko-
rony na głowach Maryi i Dzieciątka, niemal identycznie 
przełożony płaszcz, a zwłaszcza jego złocisty kolor. Róż-
nicą jest: osadzenie Jezusa w gieckiej figurze na lewym, 
w niemieckiej zaś na prawym przedramieniu. Konse-
kwentnie różne są także dłonie ujmujące berło. Rzeźba 
niemiec ka ponadto ma w dolnej partii niewielki złocisty 
sierp księżyca pod lewą stopą Maryi. Typ ten na zacho-
dzie Europy był popularny jeszcze w XVIII wieku, czego 
świadectwem są inne bawarskie przykłady.

W ikonografii polskiej najstarszymi przedstawieniami 
typu Madonny Apokaliptycznej są obraz z Przydonicy 
(około połowy XV wieku), na którym Madonnę 
przedstawiono w białym, atłasowym płaszczu, Cerekwi, 
czy Sacra Conversazione z kościoła w Pisarzowicach12. 
Na tym obrazie czerwona suknia Maryi zdobiona jest 
motywem owoców granatu. Pod jej stopami umiesz-
czono srebrzysty sierp księżyca. Dzieciątko umieszczono 
na prawym przedramieniu Matki, na jej głowie zaś wi-
dzimy złocistą koronę, spod której, po obu bokach po-
staci, spływają długie jasne włosy. Równie interesujący 
jest pochodzący także z początku XVI wieku obraz z Tu-
ligłów13 przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem (na 
prawym przedramieniu) w koronie na głowie, spod któ-
rej opadają długie włosy. Postać stoi na księżycu oto-
czona promienistą mandorlą. Na tym obrazie Maryja ma 
czerwoną suknię widoczną we fragmencie, a niemal całą 
postać okrywa płaszcz z ciemnobłękitnej tkaniny z jas-
nozielonym podbiciem. Koronowaną postać Madonny 
możemy zobaczyć pośród świętych również na obra-
zie Sacra Conversazione z kościoła w podpoznańskim 
Chludowie.

Około połowy XVI wieku zaznacza się upowszech-
nienie typu Madonny ukoronowanej. Ważnym ele-
mentem tego procesu jest grafika — rozpowszechniana 
szeroko inspirowała zarówno malarzy, jak i rzeźbiarzy. 
Rycina sygnowana przez Hansa Baldunga Griena, 
wprawdzie bardzo dynamiczna w posturze, wyraźnie 

lokuje się w tej grupie, do której należy Madonna z Gie-
cza, ale również i wspomniana Patronka Bawarii.

Najbliższe pokrewieństwo zarówno kompozycyjne, 
jak i w warstwie atrybutów odnajdujemy w figurach: 
Madonny z kościoła św. Jakuba w Toruniu czy powsta-
łej zapewne w kręgu warsztatów cysterskich Madonny 
z Wągrowca, (il. 3.) a także z kościoła w Tulcach (il. 4.). 
Jednak i te Madonny, starsze od gieckiej ponad 100 lat 
(obie powstały na początku XVI wieku), pozbawione 
są korony.

Rzeźby typu Maryi Królowej z Dzieciątkiem na 
półksiężycu powstawały jeszcze dość długo. Mamy 
spory ich zasób, czego przykładem jest rzeźba Maryi 
z Dzieciątkiem z Rogalinka oraz Madonny ze Stęszewa, 
Nowej Wsi Królewskiej czy obornickiej fary. Niedaleko 
sytuują się także malowane wizerunki Maryi Królowej, 
które odnajdujemy np. w obrazie Matki Boskiej z koś-
cioła Na Pólku w Bralinie. Nawiązuje do nich również 
namalowana w półpostaci Madonna z Dzieciątkiem 
z bocznego ołtarza kościoła parafialnego w Kwilczu. 
Z kościoła św. Małgorzaty na poznańskiej Śródce po-
chodzi Obraz MB Niepokalanej i powstała na jego mo-
tywie rycina Antoniego Swacha MB Niepokalana ado-
rowana przez św. Stanisława i św. Filipa Neri [Krzyślak, 
Kurzawa 2009, 51].

Rzeźbę gieckiej Madonny, która powstała w począt-
kach XVII wieku, zaliczyć można do typu przedsta-
wień Maryi z Dzieciątkiem na ręku jako Królowej. 
Typ ten, o dość skomplikowanej genezie, wywodzi się 
z tworzonych w różnym czasie, rozmaitych przedsta-
wień Madonny. Wskazane wyżej analogie uświada-
miają, iż figura Madonny z Dzieciątkiem, niezależnie 
czy przeznaczona od początku do gieckiego kościoła, czy 
też doń adaptowana, jest wyobrażeniem Matki Boskiej 
Wniebowziętej. Przedstawieniem czerpiącym z tradycji 
gotyckiej, ale i otwartym na wzorce płynące z zachod-
niej Europy. Charakterystyczne, iż biskupi poznańscy 
utrzymywali bliskie związki z Bawarią już od XV wieku. 
Kontynuowano je również w czasach nowożytnych, nie 
tylko sprowadzając do Poznania relikwie świętego Be-
nona z Monachium, ale zapewne importując w kręgu 
poznańskiej hierarchii wzorzec Madonny z Dzieciąt-
kiem. Import okazał się udany, zrealizowano go bo-
wiem nie tylko w rzeźbie pozostającej obecnie w Gieczu, 
ale i w rzeźbach z Obornik czy Stęszewa powstających 
współcześnie do niej.

12 Obraz przypisywany jest warsztatowi krakowskiemu, powstał w początkach XVI wieku z przeznaczeniem do kościoła w Pisarzowicach 
(por. www.pisarzowice.diecezja.bielsko.pl/obraz.php). Obraz przez badaczy T. Dobrowolskiego i W. Juszczaka zaliczony został do kręgu 
Mistrza Rodziny Maryi, do którego zaliczono również tryptyk z Ołpin, tryptyk bodzentyński, skrzydła tryptyku z Dębna Podhalańskiego 
oraz Sacra Conversazione z Korzennej.

13 Obraz 91 × 69 cm w kościele pw. św. Mikołaja bpa w Tuligłowach.
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Il. 4. Tulce, Madonna z Dzieciątkiem (korona wtórna). 
Ok. 1500

Il. 3. Wągrowiec, Madonna z Dzieciątkiem na Księżycu. 
Ok. 1510
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Święty Mikołaj z Giecza. 
Ikonografia nieznanej legendy

Młodzieńcom odebrane życie, niewinność, gdy widzi,
Mikołaj przywraca sowicie, tyrana zawstydzi,

Zrąbanych sztuki, dla swéj nauki,
Prawdziwéj wiary, Bogu ofiary,

Wolny przystęp czyni.

Józef Chociszewski, Pieśń o św. Mikołaju [1883, 520–521]

Obraz świętego Mikołaja, od dawna związany z koś-
ciołem w Gieczu ukazuje drugiego z patronów 

giec kiej świątyni (il. 1.). Znajdował się w bocznym ołta-
rzu na pewno w 1935 roku1, zapewne również i wcześ-
niej — może od czasu swego powstania w 2. połowie 
XVII lub na początku wieku XVIII. Wezwanie ołtarza 
wymieniają XIX-wieczne wizytacje kościoła, choć nie 
opisują obrazu. Malowidła nie zauważa literatura do-
tycząca kościoła w Gieczu, mimo iż jego ikonografia 
jest bardzo interesująca. Przedstawienie to odzyskało 
po przeprowadzeniu prac konserwatorskich pierwotną 
kolorystykę i formę, mamy zatem do czynienia z obra-
zem w wersji autorskiej, zawierającym oryginalny wątek 
hagiograficzny.

Malowidło powstało na płótnie, w formie piono-
wego prostokąta. Jest przedstawieniem świętego w ce-
remonialnym stroju biskupim. W prawym narożu 
pola obrazowego ukazano postaci trzech młodzieńców 
w drewnianym naczyniu. W głębi, po lewej, rysuje się 
w tle budowla kościoła zwieńczonego wieżą, dalej pa-
górkowaty pejzaż. Od większości znanych przedsta-
wień świętego obraz z Giecza różni się przydaniem 
mu charakterystycznych, nieczęsto w polskiej sztuce 
spotykanych atrybutów. Z tego powodu pochylimy 
się nad typem ikonograficznym obrazu i prześledzimy 
jego genezę.

1 Stan ten został potwierdzony na fotografii wykonanej przez dr J. Orańską w roku 1935; archiwum WUOZ w Poznaniu.

Il. 1. Giecz, święty Mikołaj, 2. połowa XVII–początek 
XVIII wieku
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Potwierdzone źródłowo [Łukaszewicz 1858, 388] we-
zwanie św. Mikołaja dla gieckiego kościoła2 pojawia się po 
raz pierwszy w wizytacji ks. Świętosława Strzałkowskiego 
(1638). Miało to zapewne związek z ustaleniem nowego 
kolatora kościoła, którym w roku 1610 został archidia-
kon pszczewski: „Kościół z kamieni sztucznie budowany 
i dachówką przykryty pod tytułem NM Panny i ś. Mi-
kołaja biskupa i wyznawcy. Prawo kolacyi3 kościoła tego 
służy przewielebnemu archidiakonowi pszczewskiemu” 
[por. Łukaszewicz 1858, 388]. Późniejsze dokumenty 
powtarzają wezwanie i patronat za tą wzmianką niemal 
rutynowo. Analizując patrocinium kościoła, Artur Ró-
żański kwestionuje występowanie wezwania św. Mi-
kołaja w średniowieczu i zwraca uwagę na wzmożenie 
kultu świętego dopiero w XVII wieku [artykuł w tym 
tomie]. Wypada się zgodzić z jego konkluzją wyklucza-
jącą wezwanie mikołajowe w dawnej osadzie targowej. 
Kult świętego Mikołaja w Gieczu związany był z drugim 
wezwaniem kościoła, nadanym znacznie później. Jego 
wyrazem był również interesujący nas artefakt — obraz 
powstały w XVII wieku. Rozstrzygnięcie czy namalo-
wano go po rozszerzeniu wezwania kościoła, czy dopiero 
po pożarze (1713) może nastąpić po wyjaśnieniu okolicz-
ności powstania dzieła i genezy typu ikonograficznego.

Następstwem przelania prawa prebendy kościoła giec-
kiego na archidiakona pszczewskiego i dodania nowego 
wezwania mogło być powstanie nowego wystroju koś-
cioła, a przynajmniej jego części, w tym może i obrazu. 
Otwarte pozostają pytania: czy któryś z XVII-wiecznych 
archidiakonów-patronów szerzył kult świętego i czy był 
jego gorliwym czcicielem. Za wprowadzeniem drugiego 
wezwania mógł przemawiać osobisty patronat któregoś 
z hierarchów lub podobne partykularne okoliczności.

Wezwanie świętego Mikołaja jest jednym ze star-
szych i najpopularniejszych na terenie Wielkopolski. 
Pod względem częstotliwości występowania lokuje się 
ono tuż za wezwaniami maryjnymi. Najstarszym po-
święconym Mikołajowi był kościół w Poznaniu na Za-
górzu4, notowany w źródłach już pod koniec XII wieku 

[Gierliński 1969, 446]. Później wznoszono kościoły 
św. Mikołaja w Kaliszu, w kasztelanii w Radzimiu; śred-
niowieczną metrykę ma fara pod wezwaniem św. Mi-
kołaja w Krzywiniu czy wezwanie parafii w Wierzenicy. 
Z XV wieku pochodzą wezwania kościołów w Dubinie, 
Grabowie nad Prosną oraz Krobi.

W wieku XVII obserwujemy ożywienie kultu świę-
tego Mikołaja w Polsce objawiające się zakładaniem 
bractw poświęconych biskupowi z Myry (Miry). Zja-
wisko mogło mieć związek z osobą Bony Sforzy, pocho-
dzącej z Bari i tam pochowanej za głównym ołtarzem 
bazyliki stanowiącej sanktuarium świętego Mikołaja. Na 
nagrobku umieszczono figury św. Stanisława — patrona 
Krakowa i Polski oraz św. Mikołaja — patrona Bari. 
Niewykluczone, iż wraz z Boną pojawiły się w Polsce 
nowe przesłanki kultu świętego.

Najstarsze bractwo św. Mikołaja zostało założone 
w Kolonii w roku 1201. W Wielkopolsce bractwa ta-
kie pojawiały się od wieku XVI. Z kolei w wieku XVIII5 
erygowano je w: Benicach k. Krotoszyna, Maniewie 
czy Żydowie pod Poznaniem6. Bractwo w Korytach, 
przy kościele pw. NMP i św. Mikołaja utworzono do-
piero w 1810 roku7. Były to bractwa wiejskie, a ich 
powstawanie należy wiązać z propagującymi ten ob-
jaw pobożności proboszczami. Nie mamy informacji 
o tym, czy w Gieczu lub okolicy istniało takie bractwo. 
Brak jest także wiadomości dotyczących sytuacji związa-
nych z umieszczeniem obrazu w gieckim kościele. Hi-
storyczną okolicznością mającą wpływ na zmianę wypo-
sażenia kościoła był jednakże pożar świątyni (rok 1713) 
[por. Łukaszewicz 1858, 388]. Wiemy, że wkrótce po 
nim kościół naprawiono i zatroszczono się o wyposa-
żenie wnętrza. Obraz, mimo swej stylistyki, każącej 
datować go na 2. połowę XVII wieku, mógł powstać 
w warsztacie cechowym, także i współcześnie do daty 
pożaru. Istotne jest, że obraz świętego Mikołaja wiązać 
należy z drugim wezwaniem gieckiego kościoła, ale rów-
nież z nieznanymi dotąd szerzej w Polsce i Wielkopolsce 
motywami ikonograficznymi.

2 Patrocinium św. Mikołaja odnośnie do kościoła w Gieczu bagatelizuje autor historii archidiecezji poznańskiej; zob. Nowacki 1960, 
288, 292, 309, 340, 350, 351, 356.

3 „Kto kościół wybudował i funduszem go opatrzył, ten nietylko sam ale i jego potomkowie mają nadane sobie od Kościoła prawo 
«prezenty», t. j. wybierania i przedstawiania biskupowi kapłana na wakujące w tym kościele beneficjum, czyli prawo kollacyi albo pa-
tronatu i zwani są w mowie pospolitej kolatorami, lubo w prawie kanonicznem noszą nazwisko patronów, bo pod imieniem kolatorów 
rozumieją się tylko papieże i biskupi. Samo wybudowanie kościoła bez jego uposażenia patronem czyli kolatorem nie czyniło. Według 
powszechnego w Polsce zwyczaju, kolator podczas uroczystych procesyi miał przywilej prowadzenia celebransa pod rękę, w kościele miał 
zwykle w prezbiterjum ławkę kolatorską, a kapłan dawał mu do pocałowania patenę w czasie nabożeństwa, pomimo że to było przez kon-
gregację obrzędów zabronionem” [Gloger].

4 Dziś już nieistniejący [por. Łukaszewicz 1838, 98–99].
5 Był to czas szczególnego rozwoju bractw kościelnych w Rzeczypospolitej, por. Bruździński 2006, 103–147.
6 Poza Wielkopolską także m.in. w Lublinie przy kościele pw. św. Mikołaja „Na Czwartku” zajmujące się kolektą na posagi dla nieza-

możnych panien i wspieraniem sierot; w Końskiem utworzone przywilejem prymasa Jana Łaskiego z 1540 r. utrzymujące własnego alta-
rzystę (już na pocz. XVII w. Bractwo upadło).

7 Bractwo istnieje do dziś i skupia około 80 członków.
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Opis

Postać świętego ujęta jest w całości, upozowana en trois 
quarts8, w kontrapoście, ukazuje starszego mężczyznę 
w chórowym(?) stroju biskupim. Na strój ten składają 
się: zapinana na czerwone guziczki sutanna z cieniutką 
czerwoną lamówką opadająca na pantofle liturgiczne. 
Na sutannę nałożona jest, sięgająca kolan, suto mar-
szczona rokieta wykończona przeźroczystą koronką. 
Na ramiona święty narzucony ma po łokcie mucet (mo-
zetta) oblamowany jak sutanna. Na piersiach wisi nie-
wielki równoramienny pektorał. Postać okrywa spięta 
pod szyją wzorzysta kapa z brokatowej materii, o zie-
lono-oranżowym roślinnym wzorze na jasnoszarym tle 
i zielonym podbiciu. Poły kapy obiega złocista bor-
diura z wicią roślinną. W zgięciu prawego łokcia oparte 
jest drzewce pastorału zwieńczone spiralnym nodusem 
i akantową krzywaśnią o subtelnym rysunku. Prawą 
dłonią odzianą w białą rękawicę biskup błogosławi, a na 
lewej dłoni podtrzymuje księgę, na której ułożono trzy 
złote kule. Oblicze świętego jest owalne, szczupłe, ob-
rośnięte gęstą, przystrzyżoną szpakowatą brodą. Ponad 
czołem nałożona infuła, spod której wymykają się za-
krywające uszy pukle szpakowatych włosów. Infuła wy-
konana jest z materii tożsamej z materią kapy, w polu 
z przodu ozdobiona pionowym, złocistym, kameryzo-
wanym galonem. W tle głowy widać kolisty, jasnooran-
żowy nimb, na którego tle przedstawiono drugi, promie-
nisty, zakomponowany ze smukłych białych promieni 
o zróżnicowanej długości.

Po prawej, na drugim planie widnieje niewielkie 
przedstawienie kościoła o ciekawej, choć trudnej do 
zidentyfikowania architekturze. Przedstawiono go na 
planie krzyża greckiego(?) z wydłużonym prezbiterium. 
Na widocznych elewacjach kościoła umieszczono pół-
koliste okna9. Na skrzyżowaniu naw osadzona jest gra-
niasta, smukła wieżyczka sygnaturki. Do kościoła przy-
legają zabudowania — zapewne budynki klasztorne.

Po prawej, w dolnym narożu umieszczono interesu-
jącą scenę. W drewnianym naczyniu z klepek (balii?) 
umieszczono widoczne od pasa w górę trzy nagie postaci. 
Zanurzone są w cieczy o wyraźnie białej powierzchni. 
Można je zidentyfikować jako trzech młodzieńców ze 
złożonymi dłońmi, kierujących się ku postaci świętego. 
Tło przedstawienia jest neutralne, z delikatnie zaznaczo-
nymi elementami pagórkowatego pejzażu.

Przedstawienie biskupa Mikołaja z gieckiego koś-
cioła identyfikujemy jako reprezentacyjny wizerunek 
świętego wzbogacony o atrybuty: grupę młodzieńców 
w cebrze i zwieńczony wieżą kościół w tle. Odczytać 
je należy jako pojawienie się nowego na polskim tere-
nie elementu kultu, związanego z popularną, zwłasz-
cza w krajach frankofońskich, legendą o wskrzeszeniu 
trzech studentów zamordowanych przez oberżystę10.

Święty przedstawiony został jako biskup, zgodnie 
z obowiązującym w czasach powstania kanonem. W ce-
remonialnych szatach11 — ozdobnej kapie często wy-
stępującej w XVI-wiecznych grafikach niderlandzkich, 
co sugeruje być może proweniencję inspiracji graficz-
nych naszego obrazu. Charakterystyczne, iż na obrazach 
późniejszych, zwłaszcza z 2. połowy XVIII i XIX wieku, 
św. Mikołaj przywdziewa raczej ornat i paliusz arcybi-
skupi według odmiennego schematu. Oblicze świętego 
ma cechy portretowe. Jest malowane dość precyzyjnie, 
istnieją nawet pewne analogie (zarówno chronologiczne, 
jak i kostiumowe), np. z portretem biskupa poznań-
skiego Stefana Wierzbowskiego. W XVII wieku często 
portretowano dostojników jako świętych bądź bohate-
rów biblijnych.

Ukazany po lewej kościół to budowla o jasnych mu-
rach (kamienna lub tynkowana), wzniesiona na czytel-
nym krzyżowym planie z prawdopodobnie wydłużonym 
prezbiterium, co sugerowałoby np. kościół klasztorny. 
Można interpretować zatem, iż jest to albo budowla ide-
alizowana, albo wzniesiony w naturalnym krajobrazie 
kościół cystersów — może położony w Wielkopolsce. 
Niestety trudno go zidentyfikować — większość daw-
nych cysterskich budowli w Wielkopolsce nie istnieje 
lub przebudowano je w stylu barokowym. Nie jest to 
jednak kościół w Gieczu.

Postaci młodzieńców zanurzonych w drewnianym 
naczyniu są związane z legendą o zabójstwie trzech stu-
dentów i wskrzeszeniu ich przez Mikołaja, który zatrzy-
mał się w gospodzie, gdzie dokonano zbrodni. Tradycja 
obrazowania tej legendy sięga XIII wieku, a przekazy-
wana była głównie w rękopisach iluminowanych na 
zachodzie Europy (Flandria, Francja).

Popularne na zachód od Odry przedstawienie biskupa 
z młodzieńcami w cebrzyku w Polsce do XVII wieku 
było zupełnie nieznane. Zatem wzór obrazu zapośred-
niczony został najpewniej przez grafikę o tamtejszej pro-
weniencji. O istnieniu takiego wzorca, znanego i dziś, 

8 En trois quarts (fr. w trzech czwartych) — w sztukach plastycznych sposób ukazania postaci zwróconej ku patrzącemu z ukosa, nie-
pełnym profilem.

9 Kościół zapewne był orientowany; widoczna jest elewacja południowa i zachodnia, część wschodnia — prezbiterium jest wyraźnie 
wydłużona.

10 Temat w polskiej literaturze identyfikuje i przywołuje dopiero niedawno Knapiński [1999, 456–457], nie wyjaśniając jego proweniencji.
11 Paliusz na niektórych obrazach jest reliktem omoforionu używanego w obrządku wschodnim i obrazowanego na ikonach.
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świadczy odnaleziony na jednym z portali interneto-
wych ludowy (XX-wieczny) obraz z Grand Rombach 
w Alzacji, o analogicznej do gieckiego tematyce i kom-
pozycji. Kult św. Mikołaja na zachodzie Europy rozwijał 
się silnie właśnie na terenie Francji, zwłaszcza na wscho-
dzie kraju, w Lotaryngii, gdzie jego centrum stanowi 
sanktuarium w miasteczku Saint Nicolas de Port. Silny 
jest też ośrodek kultu związany z katedrą w  Langres. 
Znana w tym regionie legenda o cudzie wskrzesze-
nia młodzieńców podczas podróży biskupa na sobór 
w Nicei popularna jest także na terenach ościennych.

Kult św. Mikołaja szerzony był przez dominika-
nów — kustoszy włoskiego sanktuarium w Bari12. 
W Polsce był rozpowszechniany również przez cy-
stersów, o czym świadczą choćby wezwania kościo-
łów w Tarnowie Pałuckim, drugie wezwanie kościoła 
klasztornego w Lądzie czy parafialnego w Owińskach. 
Świętemu Mikołajowi poświęcone były kościoły we 
włościach paradyskiego opactwa w Osiecku, Kęszycy 
i Wierzbnie. Cystersi propagowali Mikołaja jako opie-
kuna kupców i patrona bydła, ale także górnictwa i ko-
palń w Polsce [Kulak] — stąd patronat Mikołaja nad 
kościołem farnym w Bochni. W kościołach cysterskich 
filiacji francuskich imię Mikołaja jest często spotykane. 
Robert Kulak podsumowuje, iż wśród opatów koprzy-
wnickich było dziewięciu Mikołajów, a ich imiona były, 
rzecz jasna, przybrane w zakonie.

Analogie

Nowożytne wizerunki świętego Mikołaja znane były 
w Polsce, w tym i w Wielkopolsce, gdzie patrocinia 
św. Mikołaja już w średniowieczu były liczne. Sprzy-
jało to powstawaniu wizerunków patrona [Kaczmarek 
1993], wznoszono poświęcone mu ołtarze. Mikołaja 
czczono jako opiekuna sierot, dziewcząt przed zamąż-
pójściem, ale i bydła domowego czy jako obrońcę przed 
wilkami. Obrazy i rzeźby często powielały późnośred-
niowieczny wzorzec biskupa ukazanego frontalnie, w or-
nacie z pastorałem i trzema złotymi kulami na księ-
dze bądź innymi atrybutami. Obok nich pojawiały się 
cykle ze scenami z żywota i mniej konwencjonalne wi-
zerunki, do których (ze względu na czas powstania) wy-
pada zaliczyć i giecki. Obraz ukazujący biskupa i trzech 
chłopców w beczce jest z pewnością jednym ze starszych 
na terenie Polski. Z XVI wieku pochodzą też obrazy 
z grudziądzkiego kościoła farnego i z inowrocławskiego 
kościoła pw. św. Mikołaja.

W średniowieczu wyobrażano świętego w pozie re-
prezentacyjnej — najstarsze przykłady to patena kaliska 
(XII/XIII w.), malowidła w nawie kościoła św. Fran-
ciszka w Pełcznicy (2. połowa XIV w.) [Malarstwo 
2004, 84], św. Mikołaj na podłuczu arkady w kościele 
w Ziębicach [Malarstwo 2004, 110] oraz relikty malo-
wideł ściennych w krakowskiej kamienicy przy Miko-
łajskiej (ok. 1420–1430) [Malarstwo 2004, 62].

Pośród malarstwa tablicowego wyróżnić należy poli-
ptyk świętego Mikołaja (1430–1440) [Malarstwo 2004, 
166] z gdańskiego kościoła mariackiego i współczesny 
mu (ok. 1440) tryptyk z Zarzecza, obecnie znajdujący się 
w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu [por. Gadomski 
1981; Malarstwo 2004, 301–302 il. 668]. W 18 kwa- 
terach ołtarza znajdujemy sceny ukazujące żywot i cuda 
biskupa Miry, choć brak w nim interesującego nas 
wątku trzech chłopców w beczce, występuje za to oca-
lenie trzech niewinnie skazanych żołnierzy oraz inne 
nieznane późniejszej sztuce polskiej wątki [Bogdanowicz 
1990; Malarstwo 2004, 166–167]. Pomiędzy świętymi 
Zygmuntem i Szczepanem w reprezentacyjnej pozie ujął 
swego patrona Mikołaj Obilman w legnickim tryptyku 
z kościoła św. Piotra i św. Pawła (rok 1466) [Witkowski 
1999, tabl. IX].

W malarstwie miniaturowym z tego czasu znajdziemy 
Mikołaja w antyfonarzu De tempore et de sanctis z opac-
twa w Czerwińsku (1.–3. ćwierć XV w.) [Malarstwo, 
313 il. 1222 — inicjał przedstawia siedzącego na ławie 
biskupa] i krakowskim rękopisie Legenda Aurea Jakuba 
de Voragine’a (1. połowa XIV w.) — ilustracja obdaro-
wania ojca ubogich dziewic. Występujące w nim cechy 
malarstwa włoskiego wskazują na zakonny import do-
minikański. Nieco późniejszy jest inicjał z biskupem 
w całej postaci na neutralnym tle, pomieszczony ok. 
roku 1500 w Liber precum — krakowskim modlitew-
niku prywatnym, obecnie przechowywanym w Zen-
tralbibliothek w Zurichu [por. Malarstwo 2004, 373].

Występowanie świętego Mikołaja w XVI-wiecz-
nym malarstwie renesansowym było raczej akcyden-
talne. Pojawiał się owszem w twórczości Stanisława 
Samostrzelnika (Długosz) czy w noszących jeszcze ce-
chy gotyckie ołtarzach szafiastych. Charakterystyczna 
była wówczas przewaga przedstawień rzeźbiarskich, 
np.: w ołtarzu z Krzywinia, nagrobku Mikołaja Fir-
leja i jego żony w Bejscach czy nagrobku abpa Miko-
łaja Dzierzgowskiego w katedrze gnieźnieńskiej. Aż 
do XVII wieku brak jednakże w polskiej ikonografii 
świętego wątku trzech poćwiartowanych młodzień-
ców, choć adaptowano inne wątki z żywota Miko-

12 W Polsce wezwanie św. Mikołaja nosi kościół dominikański w Gdańsku (przy osadzie handlowej i w porcie) oraz nieistniejący koś-
ciół dominikanów w Toruniu (miasto portowe).
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łaja. Nieliczne obrazy, także w Wielkopolsce, ukazują 
Mikołaja jako patrona bydła — np. w kaliskiej kole-
giacie czy w Górze koło Jarocina, gdzie w zwieńcze-
niu ołtarza ukazano trzy półpostaci chłopięce i… 
łeb wołu. Pośród bydła ukazano świętego także na 
obrazie z kościoła w Nowym Mieście Lubawskim.

Od połowy XVII wieku Mikołaja wyparł w diece-
zji poznańskiej święty Benon — nowy patron bydła 
domowego. Mikołajowi w niektórych regionach kraju 
przypisywano też ochronę bydła przed wilkami jak w za-
wiadywanym przez reformatów sanktuarium w Kryło-
wie na Lubelszczyźnie. W tamtejszym kościele znajduje 
się XVII-wieczny obraz świętego z trzema chłopcami 
w cebrzyku ufundowany wraz z ołtarzem przez prymasa 
Michała Radziejowskiego.

Kult świętego rozwijał się w Polsce m.in. w Cieszy-
nie (romańska rotunda św. Mikołaja z XI w.), Żarno-
wie, Pierśćcu na Śląsku cieszyńskim, Końskich oraz 
Łęgowie koło Pruszcza Gdańskiego. Obraz z Łęgowa 
zawiera motyw trojga dzieci w cebrzyku, równocześnie 
jest jedyną znaną próbą połączenia tego tematu z wizją 
świętego Mikołaja adorującego Madonnę z Dzieciąt-
kiem z połowy wieku XVII [Katalog 1986, 28 il. 186]. 
Obraz pochodzi z XVIII wieku, istotną zaś informacją 
jest związek kościoła i parafii z cystersami oliwskimi — 
właścicielami Łęgowa. Faktem natomiast są kontakty 
cystersów oliwskich/łęgowskich z opactwem w Ble-
dzewie na zachodzie Wielkopolski w archidiakonacie 
pszczewskim (www.legowo-sanktuarium.pl). Ciekawym 
ogniwem w łańcuchu przedstawień są również obrazy 
z Lubli i z Borowej Wsi na Górnym Śląsku.

Wśród współczesnych gieckiemu obrazowi (2. połowa 
XVII lub 1. połowa XVIII w.) odnajdziemy w Wielko-
polsce kilkanaście dzieł. W kościele w Tarnowie Pałuc-
kim widzimy w zwieńczeniu ołtarza bocznego obraz 
świętego Mikołaja ukazującego się w obłoku i trzech 
młodzianków stojących w oddzielnych beczkach13. Jest 
on zapewne inspirowany kwaterą polichromii (1638) 
z takimże przedstawieniem, co niewątpliwie stanowi 
o jednej z najstarszych adaptacji wątku w środowisku 
cysterskim. Oryginalna ikonografia w Tarnowie Pałuc-
kim zaświadcza, że istniał tam ośrodek kultowy świętego 
pod opieką miejscowych cystersów14. Kolejny obraz — 
z kościoła farnego w Wągrowcu — powstał także po 
wpływem oddziaływania cystersów z sąsiedniego klasz-
toru oraz właścicieli miasta.

Bliskie pokrewieństwo łączy nasz obraz z malowanym 
przedstawieniem świętego Mikołaja z plebanii kolegiac-
kiej w Środzie Wielkopolskiej (il. 2)15 — być może ich 
powstanie było wzajemnie inspirowane. Podobieństwa 
znajdujemy też w obrazach przedstawiających świętego 
z kościołów w Dąbiu, Grzegorzewie, Jedlcu (2. połowa 
XVII w.) i rzeźbie z ołtarza Matki Boskiej w kościele 
cmentarnym w Koźminie, a także w późniejszych obra-
zach w Łagiewnikach Kościelnych, Marzeninie, Miks-
tacie, Stawie oraz w kościele cmentarnym w Zbąszyniu.

O używanym do dziś schemacie ikonograficznym, 
choć powielanym raczej bez znajomości legendy 
o św. Mikołaju i trzech młodziankach, świadczą także 
powstałe później obrazy biskupa i chłopców w ba-
lii np. z kościoła św. Mikołaja w Mroczy (2. połowa 
XIX w.) i poewangelickiego kościoła pod tym samym 
wezwaniem w Tłukomach (lata 50. XX w.)16. Obie 
miejscowości położone są na Krajnie, na obrzeżach 
Wielkopolski. Podobny obraz umieszczono w ołtarzu 
kościoła w Młodojewie, a nawet w feretronie (XIX/
XX w.), przechowywanym w kościele w Dakowach 
Mokrych.

13 Nasuwa to skojarzenia z obrazami Gentilego da Fabriano i Bicciego di Lorenzo, co sugeruje włoskie wzorce ikonograficzne.
14 Cystersi osiedli w Łeknie po roku 1540 przenieśli się na tereny wsi Łęgowo, tuż pod miastem Wągrowiec, zachowując własność Tar-

nowa i patronat nad kościołem. Kościół w Tarnowie służył miejscowej ludności jako parafialny.
15 Za udostępnienie dokumentacji fotograficznej obrazu dziękuję mgr. M. Krygierowi.
16 Obraz przypuszczalnie malarza Tafelskiego z Wysokiej powstał ok. roku 1959 najprawdopodobniej inspirowany starszym obrazem 

z nieokreślonego kościoła.

Il. 2. Środa Wlkp., święty Mikołaj wskrzeszający 
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Poza Polską interesujące nas analogie odnajdziemy 
w krajach frankofońskich i Niderlandach, gdzie legenda 
o świętym Mikołaju i trzech wskrzeszonych młodzian-
kach jest ciągle w obiegu. Właśnie w Holandii lokali-
zuje się najstarsze ślady obdarowywania dzieci w dniu 
świętego pochodzące z ksiąg rachunkowych miasta 
Dordrecht (1360–1363) [Lewińska 1999]. Ponadto, 
według tamtejszej tradycji, w dniu 6 grudnia dawano 
wolny dzień chórzystom z chłopięcego chóru kościel-
nego. Największa natomiast liczba przedstawień świę-
tego i trzech chłopców powielana w obrazach, rzeź-
bach, grafice a nawet witrażach znajduje się w regionie 
Lotaryngii.

Legenda. Święty Mikołaj 
i wskrzeszenie trzech młodzianków

Jeden z wątków żywota św. Mikołaja opisuje charak-
terystyczne wydarzenie — wskrzeszenie trzech mło-
dzianków wrzuconych do beczki z solanką. Odnajdu-
jemy go w giec kim obrazie. Temat przedstawiano już 
w XIII wieku, np. w obrazie z barcelońskiego Museu 
de Catalunya i niemal współcześnie doń w brytyjskim 
psałterzu cysterskim. Występował w sztuce XIV-wiecznej 
(malarstwo ścienne i miniaturowe w Anglii) i spopula-
ryzowany został w XV wieku, m.in. w obrazach Gen-
tilego da Fabriano17. Dla naszych rozważań istotne są 
reprezentacyjne przedstawienia świętego i błogosławie-
nie młodziankom w beczce. W XV-wiecznych przedsta-
wieniach biskup zwracał się ku postaciom, w przedsta-
wieniach późniejszych scena wskrzeszenia przesunięta 
jest na pozycję atrybutu — święty nie nawiązuje z nią 
kontaktu wzrokowego.

Przedstawienia cudów świętego w sztuce zachod-
nioeuropejskiej, zwłaszcza włoskiej, były niewątpliwie 
inspirowane Złotą legendą (Legenda Aurea) Jakuba de 
Voragine’a, a także Zbiorem żywotów Świętych Szymona 
Metaphrastesa z X wieku. Próżno jednak tam szukać in-
teresującego nas wątku. Niektórzy sądzą, iż jest on prze-
kształconą wersją legendy o dziewczętach i podrzuco-
nych im grudach złota. Z błędnej interpretacji złotych 
grud jako dziecięcych głów, miała wyewoluować legenda 
o wskrzeszeniu trzech zabitych chłopców18. Zabójstwa 
miał się dopuścić właściciel gospody z powodu nieure-

gulowanego rachunku. Historia ta ma także inną wersję, 
w której rzeźnik miał zabić i zakonserwować (zapeklo-
wać) trzech młodzieńców w obliczu kryzysu na rynku 
mięsa. Współczesna nam holenderska redakcja legendy 
określa sprawcę jako sklepikarza nienawidzącego dzieci, 
który porwał troje małych chłopców, zabił ich siekierą, 
a następnie… zapeklował w beczce. Ani Jakub de Vo-
ragine [1955], ani polski autorytet hagiograficzny — 
ks. Piotr Skarga [1933] nie wspominają o takim wyda-
rzeniu. Wersja ta jest natomiast współcześnie oficjalnie 
publikowana (jako wzmianka) w polskiej wersji hasła 
Wikipedii, co więcej ilustrowana pochodzącym z Nider-
landów rzeźbiarskim przedstawieniem biskupa z mło-
dziankami z ok. 1500 roku19.

Kolejny z wariantów podania mówi o przeznacze-
niu trzech nikomu nieznanych młodzieńców na mięso 
i żywność dla gości podczas głodu panującego w Li-
kii (Lycji)20, co może być zbieżne z przywołaną wersją 
o chciwym rzeźniku.

Współcześnie jednak trudno znaleźć jednoznaczną 
wersję zdarzeń i ich okoliczności. Rekonstruujemy je 
zatem za portalem www.stnicholascenter.org, aspirują-
cym do poważnego źródła wiedzy o hagiografii świętego. 
Opowieść tam zamieszczona mówi o trzech studentach 
teologii udających się w podróż do Aten. Zdradziecki 
właściciel gospody, w której się zatrzymali, obrabował 
ich i zabił, a poćwiartowane ciała umieścił w wielkim 
naczyniu z solanką. Podróżujący tą samą drogą na sobór 
w Nicei biskup Mikołaj zatrzymał się w owej gospo-
dzie. Podczas snu poznał okrutną historię, a rankiem 
odszukał beczkę i wskrzesił zabitych, karząc okrutnego 
gospodarza i współpracującą z nim żonę.

Staropolskiej literaturze ta legenda o świętym Miko-
łaju była nieznana. Pojawiła się dopiero od niedawna na 
rodzimych stronach internetowych, gdzie znajdujemy 
bezwiednie powielaną wersję zachodnioeuropejską. Po-
twierdza to zupełnie nikłą recepcję legendy w polskiej 
tradycji. Scena okrutnego mordu i cudu wskrzeszenia 
w naszym kraju była znana niemal wyłącznie w wersji 
malowideł21, na obrazach podobnych gieckiemu. Zna-
mienne, że obecnie indagowani o treść takich przedsta-
wień parafianie, kościelni, a nawet proboszczowie nie 
potrafią ich objaśnić.

Inaczej jest w zachodniej Europie. Francuskie dzieci 
śpiewają piosenkę o XVI-wiecznym rodowodzie (La 

17 Fragment poliptyku Quaratesi pędzla Gentilego da Fabriano (ok. 1425) to niewielka kwatera (36 × 36 cm) malowana temperą na 
drewnie przechowywana w Pinacoteca Vaticana.

18 Sugestię taką jednak bez argumentacji można znaleźć na: www opoka.pl /biblioteka /T/TS swięci /s_mikołaj.
19 Wynika to być może z faktu, iż hasła umieszczane w Wikipedii mają uniwersalistyczny charakter, jak też z obyczaju dosłownego 

tłumaczenia wcześniej powstałych partykularnych wersji.
20 Stolicą Licji jest Myra, której biskupem był Mikołaj.
21 Pojawiał się również w pobożnych pieśniach jak w przytoczonej we fragmencie na wstępie artykułu.
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légende de Saint Nicholas) opowiadającą o krwawej rzezi. 
W Lotaryngii tradycyjna wersja legendy nie opowiada 
o trzech studentach, lecz o trojgu małych dzieci, co 
czyni ją jeszcze okrutniejszą. Na XVI-wieczną rzeźbę 
umieszczoną na jednej z kamienic w centrum Bruk-
seli do dziś spoglądają przechodnie. Podobnie jak na 
XX-wieczny relief na jednym z amsterdamskich do-
mów, ilustrujący też hasło Sintklaus w niderlandzkiej 
wersji Wikipedii. O tym wydarzeniu opowiada kantata 
ku czci świętego (op. 42, nr 7 Nicolas and the Pickled 
Boys), skomponowana w połowie XX wieku przez Ben-
jamina Brittena22. W libretcie młodzieńcy otrzymali 
nawet imiona: Tymoteusz, Marek i Jan.

Niemiecka wersja legendy mówi o zabójstwie z chci-
wości, poćwiartowaniu uczniów i zapeklowaniu ich 
przez gospodarza wraz ze świńskim mięsem w jednej 
beczce. Do jego gospody miał przybyć święty Mikołaj 
i zostać poczęstowany peklowanym mięsem. Odkrył 
jednak prawdę i modlitwą przywrócił młodzieńców do 
życia23. Legenda była znana na terenach niemieckich 
bez wątpienia w XV wieku, na co wskazuje tryptyk ołta-
rzowy z Kirche St Mariae w Mühlhausen, gdzie rozróż-
nione są zarówno scena wskrzeszenia żaków, jak i uwol-
nienie niesłusznie o ten mord oskarżonych.

Znaczący spadek zainteresowania tym tematem ob-
serwujemy w Europie w okresie baroku, choć w Polsce 
paradoksalnie wówczas pojawiają się próby jego adapta-
cji. Jednak temat nie został zupełnie zapomniany i dość 
często powraca w popularnej sztuce holenderskiej.

Wnioski

Giecki obraz świętego Mikołaja związany jest z kano-
nem ikonograficznym odnoszącym się także do eksplo-
atowanego w średniowieczu typu Sacra Conversazione24 
wzorców w malarstwie miniaturowym i późnośrednio-
wiecznej grafice, które to stanowią istotny wkład w usta-
lenie wzorców nowożytnych. Malowali tak np. Hans 
Holbein mł. (Kunstmuseum Solothurn) czy Hans 
Burgkmair st. (Alte Pinakothek, Monachium). Wśród 
przykładów zachowanych w Polsce wymienić można 
małopolskie tryptyki ze Zborówka czy Starego Bielska. 
W regionie wielkopolskim znajdziemy Sacra Conversa-
zione ze świętymi Mikołajem i Wojciechem z kościoła 
w podpoznańskim Chludowie czy rzeźbiarską wersję 

w głównej kwaterze ołtarza krzywińskiej fary. Madonnie 
towarzyszą tam święci Eustachy i Mikołaj.

Niemal zawsze przedstawiano Mikołaja jako biskupa 
w starszym wieku (o szpakowatych bądź siwych włosach 
i brodzie) w ceremonialnych szatach, z mitrą na głowie, 
z pastorałem w jednej dłoni oraz księgą i złotymi kulami 
w drugiej. Na obrazie gieckim, przynależącym już do 
stylistyki nowożytnej, biskupa ukazano pośród krajo-
brazu, nawiązując do schematu reprezentacyjnego — 
w szatach ceremonialnych, z dodatkowymi atrybutami: 
kościołem oraz trzema młodzieńcami. Bez wątpienia jest 
to jedno z najstarszych przedstawień wątku w sztuce 
polskiej. Starsze są jedynie malowidła ścian kościoła 
w Tarnowie Pałuckim (1638) i obraz z Lubli.

Niewykluczone, że starszy jest też obraz z grudziądz-
kiej fary pw. św. Mikołaja. Pochodzi on z początku 
XVII wieku, na co wskazuje zarówno stylistyka, jak 
i rodzaj szat, a zwłaszcza paniselus zwieszony pod krzy-
waśnią pastorału (il. 3.). Nieco bardziej uproszczony jest 
obraz z kościoła farnego w Inowrocławiu (il. 4.). Oba 
obrazy prezentują omawiany przez nas wątek z trzema 
chłopcami w cebrzyku. W końcu XVII wieku obrazy 
o interesującym nas motywie powstają w Barcicach koło 
Tarnowa, w Kryłowie oraz prawdopodobnie w Boro-
wej Wsi.

W analizie należy uwzględnić pewne rozróżnienie: 
w przedstawieniach gotyckich biskup odziany jest za-
zwyczaj w ornat. Na obrazach z wieku XVII i XVIII 
jego strój liturgiczny składa się z tuniceli bądź rokiety 
i nałożonej na nią kapy. Pod spodem biskup ma albę lub 
sutannę. Na przedstawieniach renesansowych biskup 
zazwyczaj miewał tunicelę, na barokowych komżę, co 
zapewne wynikało z aktualnego obyczaju i przepisów 
liturgicznych. Na starszych polskich wyobrażeniach, 
np. w tryptyku z kościoła w Połomii (ok. 1480), biskup 
występuje nie w kapie, lecz we wzorzystym ornacie [por. 
Gadomski 1988, 156–157; szerzej o tryptyku z Poło-
mii: Walicki 1971]. Hieratyczne przedstawienia biskupa 
z wieków XV i XVI pozbawione były  dodatkowych 
atrybutów i przedstawiały Mikołaja w kompletnych 
ceremonialnych szatach biskupich.

Gieckie malowidło ze świętym Mikołajem odchodzi 
od gotyckiego obrazowania, ukazując pod kapą — zgod-
nie z XVII-wiecznymi obyczajami — strój biskupi skła-
dający się z sutanny w obowiązującym wówczas kolorze 
zielonym lub szarozielonym, mucetu i rokiety.

22 Kantata powstała w 1948 roku z okazji jubileuszu stulecia Lancing College w Sussex. Libretto napisane przez Erica Croziera wyko-
rzystuje szczegółowe badania nad legendarnym życiem świętego Mikołaja. Utwór jest profesjonalnym utworem przeznaczonym do wy-
konywania przez muzyków amatorów.

23 www.nikolaus-kommt-ins-haus.de; wersja legendy została opracowana w tłumaczeniu na język polski i jest wykonywana przez ze-
spół Monogramista JK.

24 Sacra Conversazione (z wł. święta rozmowa) — ujęcie przedstawiające Matkę Bożą w otoczeniu świętych.
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Reasumując — święty Mikołaj z Giecza jest realiza-
cją zachodnioeuropejskiego wzorca wyobrażenia świę-
tego, z zachowaniem zwyczajowych atrybutów, pasto-
rału, księgi i trzech złotych gałek, wzbogaconą o dużo 
rzadziej w Polsce spotykane przedstawienie trzech mło-
dzieńców w cebrze oraz widok świątyni w tle. Przedsta-
wiony w tle malowidła intrygujący kościół to budowla 
niewątpliwie sakralna, murowana i zapewne tynkowana, 
z wieżą na sygnaturkę na skrzyżowaniu naw. Można 
skłaniać się ku tezie, iż jest to przedstawienie kościoła 
klasztornego być może związanego z kultem świętego 
Mikołaja lub cystersami. Postać i instytucja archidia-
kona wiązałyby to przedstawienie z kościołami leżącymi 
na terenach zachodnich w granicach archidiakonatu 
pszczewskiego: Paradyż, Bledzew, Przemęt, Kaszczor 
czy Obra.

Za oryginalne uznać należy włączenie do kompozy-
cji postaci trzech żaków. Właśnie ten element stanowi 
o odrębności od dotychczasowego obrazowania świę-
tego Mikołaja i wskazuje na recepcję legendy eksplo-
atowanej w innej części Europy. Mimo iż na terenie 
Polski już w XV wieku pojawiały się motywy ocalenia 
trzech niewinnie skazanych lub wybawienia trzech dzie-
wic, temat młodzieńców w cebrzyku należy uznać za 
późniejszy, importowany na teren Polski (i Wielkopol-
ski) dopiero w 1. połowie XVII wieku. Przedstawienie 

to było legendarne, unikane raczej przez hagiografów. 
W przeszłości powszechnie epatowano nim w środo-
wiskach francuskich i flamandzkich. Należy więc są-
dzić, iż z tamtego kierunku (czy za pośrednictwem 
cystersów?) przeniknął do Wielkopolski ów wzorzec 
obrazowy.

Obraz mógł powstać w innym niż gieckie środowisku. 
Niewykluczone, iż do kościoła tutejszego trafił z innej 
świątyni, jego sprowadzenie zaś miało związek ze zmianą 
(rozszerzeniem) wezwania parafii. Na obecnym etapie 
refleksji trudno jednak wskazać związki, za pomocą 
których adaptowano atrybuty mikołajowej legendy 
z odległej Francji na teren Wielkopolski. Zarówno no-
watorstwo w ujęciu tematu, jak i poziom warsztatowy 
wskazywać mogą na obieg ikonografii związany z grafiką 
bądź środowiskiem cysterskim.

Il. 3. Grudziądz, święty Mikołaj wskrzeszający, początek 
XVII wieku

Il. 4. Inowrocław, święty Mikołaj wskrzeszający, 1823
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Rafał Plebański
Biuro Dokumentacji Zabytków, Poznań

Obraz świętej Barbary — patronki 
Dobrej Śmierci

Barbaro święta, perło Jezusowa 
ścieżko do nieba grzesznikom gotowa…

[Klonowski 1867, 1361–1370]

Obraz świętej Barbary z Giecza namalowano naj- 
prawdopodobniej w 1. połowie XVIII wieku w krę- 

gu poznańskiego cechu malarskiego1. Precyzyjne okre-
ślenie daty jego instalacji w ołtarzu nie jest możliwe, 
choć wydaje się, iż nastąpiło po pożarze kościoła w roku 
1713. W XIX-wiecznej wizytacji wymieniono: „Ołtarze 
trzy, wielki Matki Boskiej Wniebowzięcia, ś Mikołaja 
i ś. Barbary — wszystkie drewniane stare” wkrótce miały 
zostać „upiększone” [AAP II]2. Do przedstawienia po-
staci św. Barbary wykorzystano XVII-wieczny wzorzec, 
zaczerpnięty z grafiki mającej swe źródło w Niderlan-
dach i twórczości Petera Paula Rubensa (il. 1.).

Obraz, przeznaczony zapewne do bocznego ołta-
rza kościoła w Gieczu był przejawem rozwijającego się 
w 2. połowie XVII wieku i w wieku XVIII kultu Bar-
bary jako patronki Dobrej Śmierci. Nastąpiło wówczas 
wzmożone zainteresowanie świętą, czczoną osobno; 
w średniowieczu Barbara występowała zazwyczaj w gru-
pie czterech świętych dziewic towarzyszących Matce 
Bożej w ołtarzach lub w gronie Czternastu Świętych 
Wspomożycieli3. Od czasów kontrreformacji częściej 
przywoływano ją jako patronkę konających i Dobrej 
Śmierci. Powszechne jest przekonanie, iż w Polsce była 
czczona od XIV wieku, głównie w zagłębiach górni-
czych [Raczyńska-Lorek 2003]4.

Patronat św. Barbary nad górnictwem zdominował 
polską hagiografię i historiografię świętej tak silnie, że 
należy tu wyjaśnić pewne zakorzenione, a nieupraw-
nione sądy. W dawnej Polsce (XVI–XVII w.) czczono 
świętą raczej jako patronkę żeglarzy i rybaków, także 
flisaków. Potwierdzenie tego znajdujemy zarówno Il. 1. Grodziszczko, święta Barbara, 1. połowa XVIII wieku

1 Zapewne w połowie XX wieku obraz wyjęto z ołtarza, obecnie zawieszony jest w przypadkowej ramie w kościele św. Jana Chrzciciela 
na Grodziszczku.

2 „...na chórze posytywka, trzy ołtarze, ambona i dopowiednia ilość ławek i konfesyonałów”.
3 Kult świętych wspomożycieli pomagających w krytycznych i beznadziejnych okolicznościach datuje się od XIV wieku i jest związany 

z epidemią dżumy w zachodniej Europie. 
4 Artykuł jest przykładem tendencyjnego przeinaczania faktów i zawłaszczania postaci św. Barbary jako świętej śląskiej i górniczej (nie-

stety przypomina to nieco praktyki PRL-owskie, zwłaszcza iż w tekście sporo odwołań do tych czasów).
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w Zwierciadle Mikołaja Reja [1568], jak i w liczbie 
nadwiślańskich bractw pod jej wezwaniem. Powsta-
wały poświęcone Barbarze kościoły i ołtarze, zakładano 
bractwa.

Na Górnym Śląsku powszechność kultu datuje się 
dopiero od połowy XVIII wieku [Maroń 1979]. Część 
zakładanych tam bractw Dobrej Śmierci skupiała też 
narażonych na niespodziany zgon górników, co ukie-
runkowało drogę do patronatu nad cechami górniczymi 
i dało początek obowiązującej i dziś hagiografii.

Poza Śląskiem — także w Wielkopolsce — świętą 
czczono głównie jako patronkę konających, co po-
świadcza opinia z „Przewodnika Katolickiego” odno-
sząca się również do zacytowanego na początku frag-
mentu pieśni: „…I u nas w Polsce zażywa św. Barbara 
od wieków szczególniejszej czci, zwłaszcza jako patronka 
szczęśliwej śmierci. Setki kościołów na polskiej ziemi 
pod jej wezwaniem. […] Dziś przepiękna pieśń z wielu 
książek do nabożeństwa wyrugowaną została. Dziś znają 
ją z pamięci tylko starsi ludzie, zwłaszcza włościanie 
w tych okolicach Księstwa Poznańskiego, gdzie przez 
całą oktawę uroczystości świętej Barbary pod jej figurą 
śpiewa się pobożne pieśni na jej cześć” [Święta Barbara 
1908].

Przejawy rozwijającego się kultu, z którym wiążemy 
giecki obraz, sięgają połowy XVII wieku. Na rynku 
podpoznańskiej wówczas Śródki, w cieniu katedry, 
ks. Stanisław Grudowicz wznosi kaplicę przy kościele 
parafialnym (1654), w niej ołtarz i poświęca je świętej 
Barbarze, podejmując starania o erygowanie tu bractwa. 
Wspomaga go znany nam dziś z portretu trumiennego 
śródecki mieszczanin Bartłomiej Lambrecht [Krzyślak, 
Kurzawa 2009, 22, 24, 50]. „Bractwo św. Barbary dla 
wspomożenia dusz czyśćcowych”, jedno ze starszych 
w Polsce, zatwierdził wkrótce (1659) bp Wojciech To-
libowski. Prócz patronowania konającym bractwo pod-
jęło się wstawiennictwa za dusze czyśćcowe. Ideę tę ilu-
struje nieco starszy od gieckiego pochodzący z 2. połowy 
XVII wieku, obraz świętej Barbary obecnie w drew-
nianym kościele Wniebowzięcia NMP w Kopanicy 
wzniesionym w 1688 roku. Oprócz znanych atrybu-
tów Barbary, w lewym dolnym narożu obrazu widzimy 
przedstawienie cierpiących w płomieniach dusz5. Obraz 
z Kopanicy niewątpliwie przedstawia świętą Barbarę 
jako patronkę Dobrej Śmierci i pośredniczkę dusz czyść-
cowych. Wiele wskazuje, iż mógł być to obraz bracki, 
może nawet bractwa ze Śródki, co potwierdzać może 
czas jego powstania. 

Opis

Obraz ukazuje świętą Barbarę w postaci dość ciasno 
skadrowanej, w pionowym prostokącie, obwiedzionym 
szeroką ramą o podkreślonych narożnikach. Postać Bar-
bary przedstawiono do kolan, z tułowiem skręconym ku 
prawemu bokowi obrazu. Święta ukazana została jako 
młoda, ale dojrzała, o pełnych kształtach niewiasta — 
wrażenie tuszy potęgują obszerne szaty. Odziana jest 
w suknię ujętą w partii tułowia silnie wyciętym, dopa-
sowanym gorsetem, od pasa w dół opadającą drobnymi 
fałdami. W partii dekoltu wychylają się rąbki dekoro-
wanej koronkami koszuli z marszczonymi rękawami 
podwiniętymi przy mankietach. Na ramiona postać 
narzucony ma obszerny płaszcz z wzorzystej tkaniny. 

Twarz na wizerunku jest pełna, o pucułowatych po-
liczkach i silnie podkreślonym podbródku, wąskim no-
sie i wysokim czole, na którego tle malują się subtelne 
łuki uniesionych brwi. Wzrok skierowany w ekstazie ku 
górze. Nad czołem i po bokach opadają na ramiona pu-
kle ciemnych, bujnych włosów. Na głowie umieszczona 
dodana później, metalowa pozłocona korona z koloro-
wymi szkiełkami.

Wzniesiona, zgięta w łokciu prawa ręka świętej uj-
muje w dłoni liturgiczny kielich o niewielkiej czaszy. 
Nad nim unosi się biała hostia otoczoną świetlistą glo-
rią z promieniami o zróżnicowanej długości. W lewej 
dłoni, opuszczonej wzdłuż boku, Barbara przytrzymuje 
gałązkę palmy męczeństwa i skierowany w dół miecz, 
a także kraj płaszcza. Tło przedstawienia jest gładkie, 
szarobłękitne. Po lewej stronie, na dalszym planie wid-
nieje wieża o zwężających się ku górze trzech kondyg-
nacjach zwieńczonych blankami. W lewym górnym 
narożu, spośród skłębionych obłoczków, wyłaniają się 
dwie uskrzydlone anielskie główki. 

Obraz obecnie zawieszony na ścianie w kościele pw. 
św. Jana Chrzciciela na Grodziszczku, zapewne wcześniej 
umieszczony był w bocznym ołtarzu w kościele w Gie-
czu, o czym wzmiankę znajdujemy w dokumentach koś-
cielnych. Zapewne w połowie XX wieku został wyjęty 
z ołtarza, podobnie jak obraz św. Mikołaja. Wówczas też 
na obu obrazach ciemnobrunatną farbą namalowano 
szerokie listwy wzdłuż krawędzi. Obramienia zostały 
domalowane najpewniej po to, aby zamaskować znisz-
czenia brzegów płótna i ujednolicić wymiary obrazów. 

Giecki obraz świętej Barbary nie jest jednak unika-
towy. Podobne przedstawienie, o rozszerzonej kompo-
zycji, z unoszącą się wśród obłoków Barbarą znajdujemy 

5 Inne na obrazie Ukrzyżowania z kościoła wierzenickiego związanego z filipinami ze Śródki. Ksiądz Grudowicz zaintereso-
wany był istotnie cierpiącymi duszami czyśćcowymi, co wynikało także z jego kontaktów z założycielem Marianów, o. Stanisławem 
Papczyńskim. 
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w śremskim kościele pofranciszkańskim pw. Narodzenia 
NMP (il. 2.). Zasygnalizowano też podobieństwo do 
wcześniejszego nieco obrazu z Kopanicy, choć ikono-
grafia tego drugiego, wzbogacona o widok dusz czyść-
cowych, jest znacznie ciekawsza. 

Przeciwnie do wielokwaterowych cyklów średnio-
wiecznych nowożytne przedstawienia, w tym i nasz 
obraz, to z reguły syntetyczne, reprezentacyjne wizerunki 
z nawiązującymi do legendy atrybutami świętej6. Na po-
czątku XVII wieku obserwujemy ustalenie pewnego ka-
nonu ikonograficznego opartego zresztą na dotychczaso-
wych, zwłaszcza niemieckich i niderlandzkich wzorcach.

W wieku VII zredagowano żywot świętej w formie 
zbliżonej do obecnej. Publikowano go dotychczas w roz-
maitych wersjach, przywołamy zatem tu jedynie naj-
ważniejsze fakty, które nie są bezsporne, ale najbardziej 
znane. Niewiadoma jest data jej urodzin, a datę śmierci 
określa się jedynie przypuszczalnie na czasy panowania 
cesarza Galeriusza Maksymiana (305–311) — prześla-
dowcy chrześcijan. Ścięto ją 4 grudnia, stąd na pamiątkę 
czczona jest w tym dniu. 

Pochodziła z bogatej, szlachetnej rodziny osiadłej 
w Nikomedii lub Heliopolis. Skłanianie się ku wierze 
chrześcijańskiej budziło gorący sprzeciw ojca, podobnie 
jak złożone śluby dozgonnej czystości. Aby je złamać, 
ojciec próbował nakłonić córkę do małżeństwa, a wobec 
konsekwentnej postawy odmownej Barbary uwięził ją 
w wieży o dwóch oknach. Barbara miała zażądać prze-
bicia jeszcze jednego, co miało jej przypominać dog-
mat o Trójcy Świętej. Przypomnijmy, iż na początku 
IV wieku trwały gorące spory teologiczne ze zwolenni-
kami Ariusza zaprzeczającymi istnieniu Trójcy Świętej. 

Relikwie świętej w początkach XIII wieku przenie-
siono do Wenecji, a następnie do Torcello (kościół 
św. Jana Ewangelisty). Według podania w XIII wieku ich 
fragmenty zrabowano na Pomorzu legatowi papieskiemu 
zdążającemu do duńskiego Eryka IV. Rabusie, cudem 
nawróceni, ofiarowali je następnie księciu gdańskiemu 
Świętopełkowi, później znaleźć się miały w posiadaniu 
mistrzów krzyżackich, z czym niektórzy wiążą relikwiarz 
świętej Barbary z Czerwińska. Relikwie czczono na Po-
morzu m.in. w Gdańsku i Tczewie (czaszka?) oraz na 
zamku w niedalekich Sartowicach. Relikwiarz z czaszką 
przechowywano w klasztorze kanoników regularnych 
w Czerwińsku. Inne relikwie świętej znajdują się w pel-
plińskiej katedrze oraz w kościele św. Andrzeja w Kra-
kowie. Barbara czczona jest jako patronka włoskich 
miast Mantui i Ferrary oraz Kutnej Hory w Czechach. 

Kult świętej Barbary w kościele katolickim rozprze-
strzeniał się od wczesnego średniowiecza. Podobnie jak 
pozostałe Święte Dziewice (Katarzyna, Małgorzata, Do-
rota) miała być młodą niewiastą, gorliwą chrześcijanką 
żyjącą wśród pogan, prześladowaną przez ojca, z któ-
rego poduszczenia następnie zginęła. Jak wspominałem, 
święta Barbara zaliczana była w średniowieczu do grona 
Czternastu Świętych Wspomożycieli — szczególnie 
czczonych w krajach niemieckojęzycznych, a także na 
terenie Dolnego Śląska i Czech. Na Śląsku już w śred-
niowieczu miało być 14 kościołów św. Barbary. 

Tę na poły legendarną postać otaczano żywym kul-
tem, którego przejawy na terenie Polski są dla nas inte-
resujące. Czczono ją jako patronkę Dobrej Śmierci już 
od średniowiecza (taki wizerunek częsty jest na malo-
widłach ściennych, umieszczanych zwłaszcza na zachod-
nich ścianach kościołów), co wyjaśniano komunią, którą 
przyniósł jej anioł w godzinie śmierci7. Inaczej nieco 
patronat ten wyjaśnił w XIX wieku Józef Chociszewski 
[1881, 13]: „S. Barbara jest patronką od ognia i burzy, 

Il. 2. Święta Barbara ze Śremu

6 Szerzej o różnych redakcjach cyklów żywota św. Barbary zob. Labuda 1987, 44–70.
7 Czcicielem, a być może członkiem bractwa św. Barbary miał być św. Stanisław Kostka, który za jej przyczyną miał dostąpić Komunii 

Anielskiej; por. Sacchin 1863 [3, 5], gdzie sugestia, iż być może wstąpił on do bractwa działającego wśród studentów w Wiedniu.
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a to dla tego, że piorun zabił jej prześladowców, miano-
wicie zaś jest patronką konających. Kto szczerze o wsta-
wienie się św. Barbary prosi, aby nie umierał bez sakra-
mentów świętych, ten nie umrze bez ostatniej pociechy. 
[…] Na obrazach przedstawiana jest zwykle ś. Barbara 
z mieczem w jednej a z kielichem i hostyą w drugiej 
ręce, obok zaś wieżą z trzema oknami. Miecz znaczy, 
że śmierć męczeńską poniosła, kielich i hostya, że jest 
Patronką konających i że ratuje od nagłej śmierci”.

Taki wątek (jeden z ważniejszych) kultu wiązał się 
z nieustannym zagrożeniem śmiercią w górnictwie. Do-
pasowano do potrzeb także wątki legendy o ukrywa-
niu się świętej w grocie i przeciskaniu przez skały pod-
czas ucieczki, co przysporzyło Barbarze czcicieli wśród 
górników.

Najstarsze polskie ślady kultu Barbary wiążą się 
z iluminowanym Modlitewnikiem Gertrudy powsta-
łym w Niemczech, w kręgu ottońskim, dla prawnuczki 
Mieszka I (XI w.), w którym wymieniono świętą Bar-
barę obok świętej Julianny pod datą 4 grudnia. Istotne 
przejawy kultu to m.in.: XIII-wieczny relikwiarz i śpie-
wane sekwencje ku czci Barbary [Reginek 1989], które 
znajdujemy u krakowskich klarysek, stąd możemy przy-
puszczać o włoskich i czeskich źródłach kultu8. 

Według dotychczasowych ustaleń najstarszym na zie-
miach polskich kościołem pod wezwaniem św. Barbary 
jest XIII-wieczna świątynia w Borzygniewie koło Środy 
Śląskiej. Cześć odbierała święta już w końcu XIII wieku 
w podtoruńskiej Barbarce, gdzie wystawiono jej ka-
plicę [Rozynkowski 2004]. W XV wieku zaś św. Bar-
bara została patronką wydziału teologicznego Akade-
mii Krakowskiej [Górecka 1973], wówczas ożywił jej 
kult biskup Zbigniew Oleśnicki, a w wawelskiej kate-
drze śpiewano ku jej czci hymny [Reginek 1989, 336]. 
Wtedy też upowszechniło się nadawanie jej imienia, 
zwłaszcza wśród szlachcianek, potem mieszczek. 

Najstarsze w Polsce przedstawienia świętej związane 
były z kościołami pod jej wezwaniem, najwcześniej po-
wstającymi w XIV i XV wieku. Świątynię Świętej Bar-
bary wzniesiono w XIV wieku we Wrocławiu. Stamtąd 
pochodzi jeden z najbardziej znanych w Polsce przed-
stawień świętej — obraz ołtarzowy namalowany w roku 
1447 dla kościoła św. Barbary. Przedstawia Barbarę wraz 
z towarzyszącymi jej świętymi Feliksem i Adauktem 
w typowej kompozycji Sacra Conversazione9.

Znany kościół św. Barbary w Krakowie wzniesiono 
w sąsiedztwie kościoła mariackiego. Był przez pewien 
czas kaplicą bracką, a po kasacie zakonu jezuitów 
(w latach 1773–1874) powrócił do tej roli. Kościół 
św. Barbary znajduje się też w Gdańsku przy Dłu-
gich Ogrodach. Barbarze poświęcono również parafię 
w Bielsku-Białej Mikuszowicach, kościół w Jedłowniku 
i dawną kaplicę w Górze koło Miedźnej, a także wiel-
kopolski kościół w Tomicach z początku XV wieku. Do 
końca XVIII wieku miało powstać w kraju ponad 100 
kościołów pod tym wezwaniem [Zaleski 1989].

Bractwa Świętej Barbary

Już w końcu średniowiecza przy kościołach i altariach10 
erygowano pierwsze bractwa wiązane ze świętą. Nie 
sposób wymienić wszystkich bractw św. Barbary dzia-
łających na terenie całego kraju, omówimy tylko nie-
które z nich. 

W średniowieczu powstało bractwo pod wezwaniem 
świętej przy kościele św. Barbary we Wrocławiu [La-
buda 1984, 22–23]11, a na wspomnianym poliptyku 
zapisana została modlitwa świadcząca o kulcie świę-
tej jako patronki Dobrej Śmierci [Labuda 1984, 29]. 
W początkach wieku XV powstało bractwo przy kra-
kowskim kościele św. Barbary, z czasem nazywane Brac-
twem Literackim, zatwierdzone przez biskupa Zbi-
gniewa Oleśnickiego. Później do bractwa św. Barbary 
w Krakowie kierowanego przez jezuitów należeli nawet 
królowie, magnaci, szlachta, duchowni a przede wszyst-
kim mieszczanie. 

Przy bydgoskim karmelickim kościele św. Barbary12 
erygowano Bractwo Szyperskie jej imienia: „Bractwo 
powstało 25 kwietnia 1590. Skupiało ono członków 
bydgoskiego cechu szyprów i sterników, wraz z ich ro-
dzinami. Zajmowało się propagowaniem wiary katolic-
kiej wśród swoich członków, a szczególnie uprawianiem 
kultu św. Barbary. Wedle tradycji święta ta uchodziła za 
patronkę Dobrej Śmierci. Jej czciciele według ogólnego 
przekonania, nie umierali, nie dostąpiwszy sakramen-
tów świętych. Sternicy bydgoscy w umowie z karmeli-
tami zobowiązali się do ufundowania ołtarza poświę-
conego św. Barbarze, który mieli utrzymywać. […] Od 
brac twa i jego patronki św. Barbary pochodzi dzisiej-

8 Fundacja krakowskiego konwentu przez bł. Salomeę nastąpiła via Zawichost i skała z Pragi w 3. ćwierci XIII wieku.
9 Sacra Conversazione (z wł. święta rozmowa) — nazwa tematów obrazów przedstawiających Matkę Bożą w otoczeniu Świętych.
10 „Altaria, Altarja, od łac. altare, ołtarz, znaczy fundusz albo zapis na utrzymanie ołtarza lub kaplicy w kościele. Stąd altarzysta, kapłan 

przy pewnym ołtarzu, z funduszu na tenże ołtarz przeznaczonego opłacany. Tak nazywano wogóle kapłana dodanego do pomocy pleba-
nowi; niektórzy zwali go ałtarzystą lub ołtarzystą” [Gloger].

11 Do bractwa należał m.in. książę Wacław Żagański.
12 Kościół nie istnieje, obraz przeniesiony został do kolegiaty, obecnie katedry bydgoskiej.
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sza nazwa niewielkiej wyspy na Brdzie usytuowanej 
w sąsiedztwie dawnego kompleksu karmelitów” (cho-
dzi o klasztor karmelitów w Bydgoszczy) [Dygaszewicz, 
Siwiak 2005].

W Warszawie (wówczas diecezja poznańska) rybacy 
utrzymywali ołtarz świętej w swojej kaplicy u Panny 
Maryi na Nowym Mieście, który wraz z chorągwią za-
pisano jako majątek w księdze brackiej [www.wedkarz.
pl]. W Płocku bractwo miało swój ołtarz w tamtejszej 
farze. Kolejne związane z rybakami istniało w Nowem 
koło Świecia [Kościński 1897]. Barbara sprawowała 
patronat nad bractwem flisaków z Ulanowa istnieją-
cym aż do lat 30. XX wieku [Ziemia Ulanowska, 15]. 
W Sandomierzu oddano pod opiekę rybakom z brac-
twa bramę (Porta piscatorum); powszechnie bractwo 
ze swoim ołtarzem będące „wyrazem żywego kultu 
św. Barbary […]. Działało oficjalnie od 1719 roku 
przy kościele św. Pawła. Wstępowali do niego ludzie 
różnych stanów modląc się o swoje i innych zabawie-
nie, zyskując odpusty za opiekę nad umierającymi, nad 
pielgrzymami, za pobożne uczynki, za uczestnictwo 
w nabożeństwie w dniu św. Barbary. Bractwo miało 
przerwać działalność w 1960”, ostatnio (2005) reakty-
wowane [http://www.swpawel.medox.pl/index.php/o- 
sw-barbarze]. 

Cześć oddawana Barbarze szczególnie często zwią-
zana była z zakonem jezuitów, propagującym nabożeń-
stwo do świętej, zarówno w Kutnej Horze, jak i w Kra-
kowie czy także w Tarnowskich Górach [Babirecka 
2000]. Kult rozszerzył się po wzniesieniu tam w la-
tach 1723–1730 (na długo przed uprzemysłowieniem 
i wzrostem liczby kopalń) kaplicy pw. św. Barbary. 
Z inicjatywy proboszcza Ziebrowskiego przy kaplicy 
powołano Bractwo świętej Barbary, zatwierdzone przez 
papieża Benedykta XIV z przywilejem odpustu zupeł-
nego. Później kult świętej jako patronki Dobrej Śmierci 
został efektywnie poszerzony o patronat nad górnikami 
i kopalniami. 

Bractwa górnicze pod opieką św. Barbary powsta-
wały równolegle na Górnym Śląsku i w Westfalii. Sku-
piały nie tylko parafian, ale wiernych z całego Górnego 
Śląska [www.zielina-kujawy.pl/bractwo_sw_barbary]. 
Niedaleko kult św. Barbary propagowali cystersi z opac-
twa w Rudach, zakładając w XVIII wieku przy ołtarzu 
pw. św. Barbary bractwo, oficjalnie erygowane przez Kle-
mensa XII bullą papieską. Przez kolejne 50 lat wstąpiło 
doń 11 tys. członków [www.wszystkichswietych.org].

Właśnie bractwa rudzkie i tarnogórskie stały u pod-
staw zjawiska rozszerzonego później w kult św. Bar-
bary patronki górników. Śląskie nabożeństwo do świę-
tej propagowano nie tylko w tym regionie. Żywy kult 
przenieśli na Mazowsze śląscy (i saksońscy) koloniści, 

sprowadzeni do osady Sobienie-Jeziory w XVIII wieku, 
którzy stworzyli tu bractwo przy ołtarzu wzniesionym 
w kościele Świętej Barbary 

Kult świętej Barbary w Wielkopolsce

W Wielkopolsce najstarsze znane przedstawienie świę-
tej to fragment polichromii w gnieźnieńskim kościele 
bożogrobców św. Jana (3. ćwierć XIV w.). Na początku 
XV wieku altarię pw. św. Barbary w kolegiacie poznań-
skiej św. Marii Magdaleny zapewne wraz z ołtarzem 
ufundował Pełka, kantor i wikariusz generalny poznań-
ski (1412). W poznańskim kościele św. Małgorzaty na 
Śródce istniał boczny ołtarz pod wezwaniem świętej 
Barbary. Nie dotrwało do naszych czasów rzeźbione wy-
obrażenie świętej, a pozostał jedynie opis wspominający 
o ujmowanym przez nią w ręce srebrnym kielichu.

Kościół w Tomicach pod wezwaniem św. Barbary 
wzniosła rodzina Tomickich, co zapewne wiązało się 
z osobistym patronatem jednej z członkiń rodu. Późno-
gotycką świątynię w Jaszkowie wzniesiono w XVI wieku, 
regularnie obchodzono tam odpust 4 grudnia. Jed-
nym z wezwań nieistniejącego już kościoła parafial-
nego w Odrowążu koło Słupcy był patronat św. Bar-
bary. Po rozebraniu tamtejszego kościoła główny ołtarz 
z obrazem świętej przeniesiono do kaplicy św. Krzyża 
w Mielżynie [Koszutski 1887, 209]. Wezwanie świętej 
otrzymały kościoły w Buczu i Budzyniu (parafia ery-
gowana w XII wieku ?) oraz kaplica w Bobrownikach 
koło Ostrzeszowa.

W XVII wieku częściej obserwujemy osobny kult 
świętej. Przykładem jest odolanowski obraz i kościół 
na przedmieściu otoczony patronatem królewskim; 
przywilejem króla Zygmunta III umieszczono jej wi-
zerunek na pieczęci, co ufundowała rodzina Rozdra-
żewskich. Tamtejszy obraz patronki cieszył się wielkim 
i powszechnym kultem (Habet imaginem S. Barba-
rae V.M. FIDE et voce populi gratiosam) [Korytkowski 
1888, 114].

Wspomnieliśmy już o fundacji kaplicy, altarii i brac-
twie na poznańskiej Śródce. 23 VIII 1693 Hieronim 
Wierzbowski eryguje w kościele szpitalnym św. Ducha 
w Krobi Bractwo św. Barbary dotowane przez Łuka-
sza Kamieńskiego i Zofię Koszucką [AAP dokument 
D perg. 24]. Podobna fundacja współcześnie dotyczy 
Koźmina. Zachował się do naszych czasów dokument, 
w którym: „Hieronim Wierzbowski, proboszcz katedry 
poznańskiej, oficjał generalny biskupa poznańskiego, 
Stefana Wierzbowskiego zawiadamia, że przyjął zapis 
sumy 3000 florenów polskich dla ołtarza św. Barbary 
w kościele parafialnym i kolegiackim w Koźminie, jako 
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fundacji mszalnej Wojciecha Siei Dąmbrowskiego, pro-
boszcza kościoła parafialnego i kolegiackiego w Koźmi-
nie, za dusze w czyśćcu cierpiące”13.

Bractwo św. Barbary oprócz Koźmina istniało także 
w niedalekim Mokronosie, założone wkrótce po brac-
twie różańcowym (1674). Niemal sto lat później brac-
two św. Barbary erygowano w Skokach jako Confratern. 
S. Barbarae V.M. w roku 1757. W Poznaniu zaś ist-
niało także niemieckie bractwo św. Barbary, dla którego 
obraz namalował w 1747 roku Wacław Graff. Obraz 
jest przechowywany obecnie w poznańskiej farze. Na 
barokowych obrazach Graffa i u karmelitów święta ujęta 
została jako młoda postać niewieścia klęcząca na obło-
kach, a w tle ukazano wzniesioną z kamiennych cio- 
sów wieżę. 

Wspominam o tym, gdyż większość wizerunków 
świętej Barbary związana była z działalnością altarii 
bądź bractw jej imienia. Stąd, w przeciwieństwie do 
średniowiecza, kiedy raczej powstawały rzeźby, w XVII 
i XVIII wieku częściej spotykamy obrazy umieszczane 
w ołtarzach oraz noszone w feretronach na procesjach. 
Wstępna kwerenda pozwoliła ustalić przejawy kultu 
świętej pod postacią relikwiarzy, obrazów, rzeźb (naj-
częściej ołtarzowych) i feretronów. Stosunkowo czę-
sto propagowali kult zakonnicy. Z kultem św. Barbary 
związani byli przecież poznańscy franciszkanie i kar-
melici. Barokowy obraz św. Barbary znajdziemy w po-
znańskim kościele św. Józefa (karmelitów bosych), 
dwa wyobrażenia w kościele Bożego Ciała (karmeli-
tów trzewiczkowych); w tym jedno w feretronie — być 
może brackim. 

Bractwa Świętej Barbary w XVIII-wiecznym Pozna-
niu działały przynajmniej trzy: przy kościele św. Mał-
gorzaty, bractwo niemieckie i bractwo przy klasztorze 
Bernardynów14, choć być może te dwa ostatnie są toż-
same, wszak bernardyni przy swoim kościółku św. Anny 
prowadzili duszpasterstwo dla poznańskich Niemców. 
Świętą czczono również w bocznych ołtarzach w kole-
giacie w Szamotułach i tamtejszym kościele reformatów 
oraz w kościańskim kościele św. Ducha (dominikanie) 
i zapewne także i w Gieczu. Na święto grudniowe usta-
lano odpusty św. Barbary: tak było w kościele w Gryży-
nie (przed 1388) [Korytkowski 1888, 94], w kościele 
w Mokronosie, gdzie istniała altaria związana z brac-
twem (1681). W podjarocińskiej Wilkowyi na świętą 
Barbarę odbywał się uroczysty odpust w niedzielę po 
4 grudnia, z jej kultem zaś jest związane istniejące do 
dziś bractwo. 

Ikonografia 

Świętą ukazywali najznamienitsi mistrzowie malarstwa 
i rzeźby. W znanym obrazie Rafaela Barbara adoruje 
Madonnę Sykstyńską, Mateo di Giovanni przedstawił 
ją tronującą, Lorenzo Lotto zilustrował sceny z legendy, 
a Guidoccio Cozzarelli zobrazował cykl scen z jej życia. 
Malowali ją i Botticelli, i Giovanni Battista Moroni. 
Święta popularna była w kręgu kultury niemieckiej, ma-
lował ją i sztychował Albrecht Dürer, Lucas Cranach st. 
ukazał scenę jej męczeństwa; Hans Memling namalował 
Matkę Boską z Dzieciątkiem i świętymi Barbarą i Kata-
rzyną. Najbardziej znany jest obraz Hansa Holbeina st., 
natomiast chętnie reprodukowany — obraz Jacopa 
Palmy il Vecchio.

Charakterystyczne dla interesującej nas ikonografii 
były kosztowne stroje, adekwatne do epoki, które miały 
podkreślać szlachetne pochodzenie. Dość często postaci 
przydawano koronę, zwłaszcza w czasach nowożytnych, 
co podkreślało „królewskość” rodu, symbolizowaną też 
przez okrywający płaszcz oraz szlachetne oblicze. Kla-
sycznymi atrybutami świętej były: gałązka palmy przy-
sługująca męczennikom, kielich z hostią, miecz — na-
rzędzie męki oraz występująca najczęściej w tle wieża 
z trzema otworami okiennymi, zwieńczona blankami. 
Wśród rzadziej spotykanych atrybutów spotykamy po-
chodnię, działo (armatę), strusie pióra. 

W starszych dziełach rzadko można natrafić na przed-
stawienie samodzielne. Zmienia się to w XVI wieku. 
Upowszechnia się wówczas wzorzec świętej ukazanej 
en trois quarts, z wieżą w tle i atrybutami: palmą, mie-
czem oraz kielichem z hostią, który zawdzięczamy m.in. 
mistrzom: „ES”, „fvb”, MZ i Israhelowi van Meckene-
mowi — zachodnioeuropejskim grafikom z 2. połowy 
XV wieku. Co ciekawe, Włosi chętnie ukazywali świętą 
z modelem wieży w dłoniach, natomiast niderlandzcy 
mistrzowie przydawali jej księgę. 

Źródłem przedstawień i doświadczeń stał się obraz 
Petera Paula Rubensa, później wielokrotnie kopio-
wany w grafice, która inspirowała powstanie naszego 
obrazu. Na grafikach wg Rubensa wzorował się twórca 
obrazu w głównym ołtarzu kościoła bernardyńskiego 
pod wezwaniem świętej Barbary w Przeworsku Franci-
szek Lekszycki (1645–1646) czy malarz obrazu świętej 
Barbary z kościoła jezuickiego w Krakowie. Oba dzieła 
są ogniwami łańcucha stylistycznych przemian i prób 
pomiędzy rubensowskim pierwowzorem a obrazem 
z Giecza.

13 Hieronim Wierzbowski, proboszcz katedry poznańskiej, oficjał generalny biskupa poznańskiego, Stefana Wierzbowskiego zawia-
damia, że przyjął zapis sumy 3000 florenów polskich dla ołtarza św. Barbary… (240 × 345 mm pergamin, zeszyt, oprawa powleczona 
czerwonym pergaminem) [www.wbc.pl].

14 Do bractwa odwołują się spadkobiercy poznańskich bernardynów na stronie poznańskiej prowincji [www.franciszkanie.net].
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Najstarsze znane obrazy mają związek z kościołami. 
Niektóre z nich już w średniowieczu otrzymały wezwa-
nie świętej Barbary. Obecnie większość budowli to po-
łożone na Górnym Śląsku świątynie o XIX- a nawet 
XX-wiecznym patrocinium (Katowice, Chorzów, By-
tom, Jastrzębie Zdrój). Spopularyzowano je również 
w regionach wydobycia węgla brunatnego (Bełchatów, 
Łęczna, Turek) oraz górnictwa innego rodzaju (Tar-
nobrzeg, Inowrocław, Lubin, Olkusz). Do patronatu 
Barbary przyznają się nawet pińczowscy kamieniarze. 
Dziś kojarzymy świętą niemal wyłącznie jako patronkę 
górnictwa, co paradoksalnie jest efektem propagandy 
PRL-owskiej, kontestującej wprawdzie świętość, ale glo-
ryfikującej patronat.

Pierwsza połowa wieku XVIII to znamienny i wi-
doczny nawrót i rozszerzenie kultu świętej Barbary ob-
jawiające się głównie w erygowaniu bractw szerzących 

jej kult, podejmujących częstokroć także inne działania. 
Bractwo tarnogórskie miało zapisane w bulli papieskiej 
obowiązki: goszczenie ubogich, godzenie zwaśnionych, 
nawracanie ludzi źle czyniących. Kult świętej propa-
gowały różne zakony a także proboszczowie diece-
zjalni — ciekawym przykładem jest tu poznański du-
chowny — wspomniany wcześniej ks. Grudowicz. 

Wśród zakonów niezaprzeczalnie największe zasługi 
w rozprzestrzenianiu kultu mieli jezuici. Kult świętej 
krzewili również cystersi, franciszkanie, bernardyni 
i karmelici. Nie mamy wiadomości o istnieniu w Gieczu 
bractwa świętej Barbary, choć w pobliskim Grodzisz-
czku w XVIII wieku erygowano bractwo św. Anny [Łu-
kaszewicz 1858, 390]. Wiele jednak wskazuje, że w giec-
kim kościele świętą Barbarę czczono przede wszystkim 
jako patronkę Dobrej Śmierci, podobnie jak w innych 
kościołach Wielkopolski.
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Elżbieta Indycka
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Dawnych czasów pamiątki…

Z ośmiu stuleci funkcjonowania kościoła pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Gieczu pochodzi wiele zabytków 

archeologicznych, które odkryto podczas przeprowa-
dzonych tu prac wykopaliskowych, a także nieliczne 
zachowane do dziś przedmioty kultu związane z wypo-
sażeniem świątyni [Dzięciołowski, Indycka, Krysztofiak 
1994; Krysztofiak 2002]. Znaleziska te to jedyne mate-
rialne ślady życia, cenne pamiątki po dawnych miesz-
kańcach gieckiej parafii.

Większość zabytków archeologicznych odkryto 
w warstwie zalegającej pod podłogą, przemieszanej 
w wyniku prac budowlanych i działań związanych 
z grzebaniem zmarłych. Miąższość warstwy docho-
dziła do 120 cm. Ziemia wybrana z wnętrza kościoła 
została skrupulatnie przesiana, dzięki czemu uzyskali-
śmy, oprócz szkieł, prawie dwa tysiące różnych zabyt-
ków. Jednak w trakcie częstych prac ziemnych, w któ-
rych wyniku warstwy ulegają przemieszaniu, znajdujące 
się w nich przedmioty narażone są na znaczne nieraz 
zniszczenia, co utrudnia, a w wielu przypadkach wręcz 
uniemożliwia określenie funkcji, jakie pełniły przed 
wiekami. Dlatego zabytki te po wydobyciu w pierwszej 
kolejności trafiły do Pracowni Konserwacji w Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy, gdzie zostały pieczoło-
wicie oczyszczone i zabezpieczone przed dalszą destruk-
cją. W kolejnym etapie poddano je szczegółowym ba-
daniom, dzięki którym, w miarę możliwości, określono 
ich funkcję, czas i miejsce powstania.

Zasadniczo znalezione podczas badań zabytki połą-
czyć można w kilka kategorii. Część z nich (płytki po-
sadzkowe i szkła okienne) związana była z architekto-
nicznym wystrojem budowli. W kategorii przedmiotów, 
które stanowiły niezbędne do sprawowania liturgii wy-
posażenie kościoła są jedynie okucia i zapięcia ksiąg litur-
gicznych oraz szkła naczyniowe. Do tej kategorii (mimo 
iż nie są to znaleziska archeologiczne) zaliczono rów-

nież kamienną chrzcielnicę i szklaną puszkę na komu-
nikanty. Liczna i różnorodna kategoria znalezisk obej-
muje przedmioty związane z pochówkami, czyli szczątki 
trumien, pozostałości ubiorów oraz osobiste przedmioty 
ofiarowane zmarłym jak różańce i medaliki, a także nie-
które monety z bardzo licznego ich zbioru. Podczas ba-
dań wykopaliskowych odkryto również wiele drobnych 
ułamków rozmaitych przedmiotów, w większości wy-
konanych z metalu, jednak stan ich zachowania unie-
możliwia określenie, do czego służyły przed wiekami.

Prace budowlano-remontowe powodowały także 
niszczenie grobów zmarłych pochowanych zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz kościoła. W celu odpo-
wiedniego zabezpieczenia kości ludzkich znajdowanych 
podczas tego typu prac, a także w sytuacji zakładania 
nowego cmentarza w miejscu starszego, wznoszono spe-
cjalne budowle — ossuaria. Częstą praktyką było składa-
nie tych szczątków w kryptach lub w jednej jamie przy 
kościele. Takie często zapomniane ossuaria archeolodzy 
odkrywają podczas wykopalisk; podobna konstrukcja 
znajdowała się przy gieckim kościele (jeszcze i w czasach 
obecnych, w różnych okolicznościach, szczątki ludzkie 
są wciąż znajdowane). Pochówki uszkadzane były także 
podczas kopania kolejnych jam grobowych. Skutkiem 
wszystkich tych działań nagromadziło się dużo przemie-
szanych szczątków ludzkich w obrębie warstwy ziemi 
pod podłogą kościoła. Z przyczyn omówionych powyżej 
niemożliwe jest odtworzenie rzeczywistej liczby zmar-
łych pochowanych we wnętrzu kościoła1.

Ślady osadnictwa 

Jedną z liczniejszych kategorii znalezisk, które odkryto 
podczas prac wykopaliskowych są ułamki naczyń glinia-
nych i kości zwierzęce. Materiał ten pochodził z wnę-

1 Dotychczas nie przeprowadzono szczegółowej analizy archeologicznej i antropologicznej cmentarzyska.
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trza kościoła, gdzie dostał się zapewne przypadkiem 
np. podczas prac budowlanych. Datowanie ceramiki 
znalezionej wewnątrz kościoła rozciąga się od średnio-
wiecza po czasy nowożytne. Ułamki naczyń ceramicz-
nych odkryto również w wykopach założonych na ze-
wnątrz budowli. Częściowo pochodzą z obiektów, które 
są jednymi z nielicznych śladów działalności ludzi na 
tym terenie w okresie przed budową pierwszej świątyni, 
czyli w wiekach X i XI. 

Z warstw i obiektów odsłoniętych w eksplorowanych 
wykopach pochodzą też nieliczne narzędzia wykonane 
z żelaza, kości czy kamienia, którymi w ciągu wieków 
posługiwali się mieszkańcy tej ziemi2.

Cmentarze

Grzebanie zmarłych w kościołach regulowały przepisy 
kościelne, stosowane w Polsce od X wieku. Początkowo 
przywilej pochowania w świątyni dotyczył tylko niektó-
rych osób — panujących, biskupów, opatów klasztorów 
czy fundatorów. Prawo kościelne było przeciwne wzra-
stającej liczbie pochówków w świątyniach. Jednak mimo 
zakazów uprawnienie to obejmowało coraz więcej osób, 
np. rodziny fundatorów czy dobrodziejów kościoła.

Prawo spoczynku wewnątrz kościołów parafialnych 
mieli przede wszystkim duchowni sprawujący w nim 
posługę duszpasterską. Przysługiwało ono również do-
broczyńcom, właścicielom dóbr ziemskich, wójtom 
i ich rodzinom a nawet bogatszym chłopom. Uprzy-
wilejowany i pożądany — jako miejsce ostatniego spo-
czynku — był też teren jak najbliżej murów, na zewnątrz 
kościoła.

Nie wiadomo, ile osób uzyskało prawo czy przywi-
lej pochowania w gieckiej świątyni. W ciągu stuleci na 
grób w murach kościoła zasłużyło ich niemało, o czym 
świadczy liczba ludzkich szczątków odnaleziona na ogra-
niczonej przestrzeni wnętrza kościoła, a także tych po-
chowanych na zewnątrz, tuż przy ścianach (il. 1.).

We wnętrzu gieckiego kościoła, oprócz licznych luź-
nych szczątków ludzkich, odkryto 68 zniszczonych 
pochówków. Niemal wszystkich zmarłych pochowano 
w nawie, natomiast w prezbiterium, z prawej strony 
ołtarza, jedną osobę, niewątpliwie kapłana. Większość 
zmarłych pochowano głowami na zachód, czyli twa-
rzami skierowanymi w stronę ołtarza. Przedmioty, które 
pierwotnie złożone były do grobu wraz ze zmarłymi, 
sporadycznie znajdowano przy szkieletach; z powodów 
wspomnianych powyżej odnajdywaliśmy je w obrębie 
całej warstwy.

Przy większości szkieletów odkryto pozostałości tru-
mien. Na podstawie zachowanych szczątków sądzić 
można, że niektóre z nich były zdobione (il. 2.–3.). 
Do tego celu służyły miedziane „nity” z półkulistymi 
główkami różnej wielkości, przypominające duże pi-
nezki. Nabijane były gęsto obok siebie wzdłuż boków 
trumien. Przypinano nimi również tkaniny, które sta-
nowiły obicie — wyściółkę wnętrza trumien [por. Dęb-
ska — w tym tomie].

2 Szczegółowe omówienie tych kategorii znalezisk w: Krysztofiak 2008.

Il. 1. Rozmieszczenie grobów odkrytych podczas badań 
wykopaliskowych w latach 1993–2000

Il. 2. Szczątki trumny z „nitami”, którymi przypięto ma-
teriał wyściełający wnętrze trumny

Il. 3. „Nity” miedziane
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Do ozdabiania trumien wykorzystywano również 
inne, fantazyjnie ukształtowane okucia (il. 4.).

Il. 4. Ozdobne okucie trumny

W grupie znalezisk związanych z grobami, znajdują 
się też strzępy dawnych szat, a także ich ozdobne detale. 
Z ubiorami wiążą się także te ich elementy, które speł-
niały funkcję praktyczną — haftki (il. 5.), a także guziki 
wykonane ze szkła (il. 6.) oraz metalu obszytego tkaniną 
[por. Dębska — w tym tomie, il. 22.–23.].

Il. 5. Haftki

Il. 6. Guziki szklane

Odnalezionych zostało też sporo szpilek — służyły 
one przede wszystkim do fantazyjnego upinania ele-
mentów stroju — np. kokard, nie można wykluczyć, 
że użyto ich do upięcia wystroju trumien czy udrapo-
wania odzieży (il. 7.)

Il. 7. Szpilki o ozdobnie ukształtowanych główkach

Niemal wszystkie szpilki mają dekorowane główki, co 
świadczy o tym, że tak niewielkim, pospolitym przed-
miotom nadawano ozdobną formę. Większość tkanin 
datowana jest na okres od XVII do XIX wieku, a zatem 
elementy strojów pochodzą też z tego czasu. 

Zastanawiający jest niemal zupełny brak biżuterii. 
Odnaleziono tylko dwie obrączki: metalową i część 
szklanej (il. 8.–9.).

Il. 8. Obrączka metalowa

Il. 9. Obrączka szklana
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Możliwe jest, że zmarłych grzebano bez biżuterii, 
choć nie można wykluczyć, że została wyrabowana. We 
wnętrzu kościoła nie odkryto pozostałości płyt nagrob-
nych ani też żadnych innych oznaczeń grobu w postaci 
np. tabliczek z nazwiskami, nie było również murowa-
nych krypt.

Z powodu kilkakrotnie wspominanych już przyczyn 
zniszczeń grobów utrudnione jest precyzyjne datowanie 
poszczególnych pochówków. Ogólnie, na podstawie za-
bytków o określonej chronologii, wskazać można okres 
od XVII do XVIII wieku, kiedy to niektórych zmarłych 
parafian chowano w tym kościele. Jeżeli jednak przyj-
miemy, że pochodzący z XIX wieku medalik z wizerun-
kiem Matki Bożej Gostyńskiej złożony był do grobu, 
to sądzić można, że jeszcze niemal dwa stulecia temu 
pochowano kogoś w tym kościele.

Od średniowiecza przy kościele znajdował się cmen-
tarz, użytkowany do początku XX wieku. Zbadano do-
tąd tylko jego część w bezpośredniej bliskości ścian świą-
tyni. W tej części cmentarza zaobserwowano podobną 
sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia we wnętrzu, czyli 
groby zniszczone, dużo luźnych szczątków ludzkich, 
szkielety zalegające jeden nad drugim. Świadczy to też 
o stosunkowo dużej liczbie osób pogrzebanych w tym 
miejscu cmentarza. Większość zmarłych pochowano, 
podobnie jak w kościele, głowami na zachód, odkryto 
również pochówki po linii północ–południe. Wspo-
mniane powyżej ossuarium odkryto przy ścianie północ-
nej kościoła. Znaleziono tu niewiele przedmiotów, które 
pierwotnie mogły znajdować się przy zmarłych: jedynie 
pojedyncze paciorki od różańców, monety, medaliki.

Precyzyjne datowanie tych pochówków na obecnym 
etapie badań nie jest możliwe. Pewną wskazówką jest me-
dalik i krzyżyk z misji datowany na XVII–XVIII wiek. 
Co ciekawe, został znaleziony w grobie, w którym ciało 
zmarłej ułożono po linii północ–południe, a więc od-
miennie niż większość zmarłych. Wydaje się też, że ten 

pochówek znajdował się w pierwszym rzędzie grobów 
o odmiennej orientacji, która z czasem stała się domi-
nująca, przynajmniej w tej części cmentarza.

Zaznaczyć jeszcze należy, że zawsze organizacja 
i utrzymanie cmentarzy spoczywały na parafianach. Ich 
obowiązkiem było m.in. grodzenie cmentarza, zarówno 
w celu symbolicznego wydzielenia, jak i zabezpiecze-
nia przestrzeni świętej, oraz dbanie o jego estetyczny 
wygląd.

Płytki posadzkowe

Płytki posadzkowe, jeden z ważnych elementów bu-
dynków, spełniały dwojakie funkcje: użytkową i deko-
racyjną. Już od starożytności walory dekoracyjne płytek 
ceramicznych sprawiały, że stosowano je do ozdabiania 
budynków, w tym świątyń. Kunsztowne sposoby róż-
norodnego ozdabiania płytek oraz umiejętność kompo-
nowania pięknych, barwnych wzorów szybko stały się 
sztuką, co powodowało wysokie ceny tych wyrobów. 
Wzory układane na podsadzkach w świątyniach chrześ-
cijańskich miały też walor edukacyjny — przedstawiano 
na nich m.in. motywy biblijne.

Sztuka dekorowania płytek i komponowania wzo-
rów od średniowiecza rozwijała się również w Europie 
Zachodniej a wraz z murowaną architekturą sakralną 
i świecką dotarła także i na nasze ziemie. Odnalezione 
w katedrze gnieźnieńskiej relikty posadzki mozaikowej 
to najstarszy dotąd w Polsce ślad wykorzystania płytek 
do dekoracji posadzki. 

W zbiorze kilkuset zniszczonych płytek posadzko-
wych z gieckiego kościoła, najliczniejsze są płytki o ce-
glastej barwie, pozbawione dekoracji (il. 10.). W więk-
szości mają kształt kwadratu, o boku długości około 
20 cm i grubości około 3 cm. Odnaleziono również 
nieliczne płytki o kształcie trójkąta i prostokąta. Proces 

Il. 10. Płytki posadzkowe. Na pierwszym planie ułamek 
płytki o kształcie trójkąta

Il. 11. Płytki posadzkowe szkliwione
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ich wytwarzania nie był skomplikowany, nie wymagał 
też zbyt długiego czasu. Wykonywano je w formach, 
używając gliny z domieszką piasku, a następnie wypa-
lano. Takie płytki wytwarzano powszechnie w okresie 
gotyku na terenie Wielkopolski i Kujaw, analogiczne 
odnaleziono w Trzemesznie i Strzelnie.

W zbiorze płytek posadzkowych z kościoła wyróż-
niono też kilka płytek, na których lico przed wypa-
leniem nałożono angobę (pobiałkę), czyli powłokę 
z glinki, a następnie ciemnozielone szkliwo (il. 11.). 
Tego typu płytki są niemal identyczne jak niezdobione 
płytki gotyckie. Wykluczyć jednak nie można, że są 
pozostałościami wcześniejszej posadzki lub uzupełnie-
niem jej ubytków. Podobne płytki z angobą i szkliwem 
znaleziono w Mogilnie, a czas ich powstania określono 
na przełom XIII i XIV wieku. Tego typu płytki odkryto 
również w Trzemesznie i we Włocławku.

We wnętrzu kościoła gieckiego odnaleziono także nie-
liczne egzemplarze płytek nowożytnych, które cechują 
mniejsze rozmiary i bardzo dobry wypał. Podczas badań 
znaleźliśmy tylko luźne płytki — nie zachowała się na-
wet niewielka część niezniszczonej posadzki — zatem 
niemożliwe jest zrekonstruowanie sposobów, w jaki były 
ułożone. Kilka wersji wzoru ułożyć można z samych 
tylko płytek kwadratowych: np. prosto lub w „karo”. 
Podobnie, możliwości wykorzystania płytek o kształ-
cie trójkątnym czy prostokątnym lub tych pokrytych 
szkliwem było kilka.

Nie dysponujemy szczegółowymi przekazami pisa-
nymi na temat zmian posadzek w kościele w Gieczu, 
jednoznacznych rozstrzygnięć tej kwestii nie przyniosły 
też wyniki analizy zbioru płytek. Na podstawie dostęp-
nych obecnie danych przypuszczać można, że pierwotną 
romańską posadzkę wymieniono w okresie gotyku. Nie 
wiadomo jednak, kiedy dokonano wymiany płytek go-
tyckich i jakim materiałem je zastąpiono. 

Z lustracji kościoła w roku 1638 wynika, że w nawie 
była wówczas drewniana podłoga, a w prezbiterium po-
sadzka z cegieł. Nie można wykluczyć, że owe cegły to 
część posadzki z płytek gotyckich, którą pozostawiono 
w prezbiterium i apsydzie. Wspomniana drewniana 
podłoga niewątpliwie uległa zniszczeniu podczas po-
żaru w roku 1713. 

Biorąc pod uwagę fakt odnalezienia płytek nowo-
żytnych, można przypuszczać, że w którymś okre-
sie funkcjonowania kościoła (po pożarze?) ponownie 
użyto ceglanych płytek do ułożenia posadzki, a nie-
wielka ich liczba sugeruje, że pewnie nie zajmowały ca-
łej powierzchni wnętrza kościoła. Dodać jeszcze w tym 
miejscu warto, że aby przygotować grób w kościele, 
każdorazowo należało rozebrać i ponownie ułożyć po-
sadzkę lub podłogę.

Chrzcielnica 

Chrzcielnica stanowi obok ołtarza jeden z głównych 
elementów wyposażenia każdego kościoła parafialnego. 
W początkach chrześcijaństwa chrzty odbywały się przez 
zanurzenie w basenach chrzcielnych. Stopniowo zaczęły 
powstawać wolnostojące zbiorniki, których forma zmie-
niała się wraz ze zmianami stylów w sztuce. Początkowo 
znajdowały się głównie w kościołach biskupich, a z cza-
sem pojawiają się również w parafialnych. Najczęściej 
ustawiane były w osobnej kaplicy, a w kościołach jed-
nonawowych przy wejściu. 

Il. 12. Chrzcielnica kamienna, wysokość 48 cm, średnica 
czaszy — 39 cm. 3. ćwierć XVI wieku 

Chrzcielnica z kościoła w Gieczu ma kształt kielicha 
bez zdobień, wykonana została z piaskowca (il. 12.). 
Datowana jest na 3. ćwierć XVI wieku [Kuczyńska 
1984a; 1984b, 5–79]; nie wiadomo, kiedy zastąpiona 
została inną. Chrzcielnicę kamienną ustawiono wów-
czas zapewne w kruchcie: „…w przedsionku płd. stoi 
monolitowa chrzcielnica, grubo ciosana, ale mająca 
ogólną formę romańskiego kielicha” [Kozierowski 
1935, 93].
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Okucia i zapięcia ksiąg

Jedynymi pamiątkami po księgach liturgicznych i mod-
litewnikach, których używano w tym kościele są pozo-
stałości metalowych okuć i zapięć. Zabytki tej kategorii 
są nieliczne i niestety zniszczone.

Okucia narożników, które przytwierdzano na okład-
kach ksiąg spełniały dwojakie funkcje: stanowiły 
ochronę zdobionej skórzanej powierzchni oprawy przed 
ścieraniem, a także były dodatkową ozdobą (il. 13.). 
Wykonywano je z metali szlachetnych, w formie pełnej 
lub ażurowej, niekiedy zdobiono drogimi kamieniami 
[Encyklopedia 1971].

Il. 13. Sposób rozmieszczenia okuć narożników na 
okładce

Na podstawie zachowanych, drobnych ułamków (kra-
wędzie, na których wycięto filigranowe półkola oraz 
wypukłe części w postaci odwróconego kielicha kwiatu) 
zrekonstruować można jeden z narożników (il. 14.). 
Okucia tego typu miały charakterystyczny kształt la-
tawca, płaskie guzy i wypukłe elementy zdobnicze w po-
staci kwiatów i liści. Znajdujemy je na gotyckich opra-
wach z XV i XVI wieku [Tondel 2007].

Z kolejnego okucia zachowała się tylko dość szeroka 
krawędź wraz z płaskim guzem (il. 15.). Okucie to pier-
wotnie miało kształt trójkąta, a jego charakterystyczną 
cechą jest szeroka bordiura z kwiatowym ornamentem 
wzdłuż krawędzi.

Il. 15. Okucie narożnika oprawy

Tylko jedno okucie zachowało się niemal w całości 
(il. 16.). Widoczne na jego powierzchni niesymetrycz-
nie rozmieszczone otworki wskazują, że okucie to mo-
cowane było dwukrotnie na tej samej oprawie bądź 
przeniesione zostało z innej okładki. Wśród drobnych 
motywów florystycznych umieszczono litery H P; są to 
zapewne inicjały złotnika — wytwórcy okuć.

Zachowane elementy okładek znalezione w gieckim 
kościele datować można na okres od końca wieku XV 
do XVII stulecia.

Zapięcia bloku książki także spełniały wielorakie funk-
cje: chroniły wnętrza ksiąg przed zanieczyszczeniami, za-
bezpieczały karty przed deformacją, a także były elemen-
tem dekoracji opraw. Księgi zamykano przy pomocy 

Il. 14. Częściowa rekonstrukcja narożnika oprawy
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pasków skórzanych zaopatrzonych w metalowe zapięcia. 
Składały się one z płytki (klamerki) zakończonej ha-
czykiem, który zaczepiany był o odpowiednio ukształ-
towaną płytkę przymocowaną do okładki (il. 17.). 

Stosowano także zapięcia zawiasowe, w całości wy-
konane z metalu. Książki zamykano ponadto przy po-
mocy wstążek, skórzanych pasków czy nawet guzików. 
Najczęściej umieszczano po dwa zapięcia na dłuższym 
brzegu oprawy, a niekiedy także dodatkowo na brzegu 
górnym i dolnym. Wykonywano je z metali, nadawano 
im fantazyjną formę i zdobiono [Encyklopedia 1971]. 
W gieckim kościele znaleziono zapięcia opisanego po-
wyżej typu, wykonane z pasków skóry i metalu. Za-
chowały się dwie płytki zatrzaskowe przytwierdzane 
do górnej okładki oraz klamerki z haczykiem, który za-
czepiano o wierzchnią płytkę zatrzaskową (il. 18.–19.). 
Obie płytki wierzchnie mają podobną formę i zdobienie 
w postaci prostych nacięć.

Il. 16. Okucie narożnika oprawy 

Il. 17. Wybrane typy zapięć bloku książki

Il. 18. Płytka wierzchnia zapięcia bloku książki Il. 19. Część płytki wierzchniej zapięcia
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Drugim elementem zapięć są klamerki mające kształt 
taśmy o fantazyjnie poszerzonej części, którą mocowano 
do paska (il. 20.–22.).

Il. 20. Zapięcie bloku książki

Il. 21. Część zapięcia z haczykiem

Il. 22. Zapięcie bloku książki lub modlitewnika

Porównując pod względem formy te znaleziska, za-
uważyć można wyraźne podobieństwa w sposobie ich 
ukształtowania, proporcjach i stylu dekoracji. We wszyst-
kich przypadkach w taki sam sposób — czyli niewielkimi 
wcięciami z obu stron — podzielono taśmę na dwie czę-
ści. Miejsce przytwierdzenia klamerki do paska fanta-
zyjnie poszerzono, a krawędzie tej części taśmy zostały 
lekko ścięte. Nieznaczne te zabiegi przełamały mono-
tonię prostych taśm. Z taką formą zapięć związana jest 
także ich dekoracja: część zaopatrzoną w haczyk pokrywa 
ornament rombowy, a główkę nitu wykorzystano jako 
kolisty element zdobniczy, który zrównoważył przewagę 
elementów liniowych. Prosta forma klamerek połączona 
ze starannym rysunkiem ornamentu przydaje im lekko-
ści. Podkreślić należy fakt, że takie same zabiegi metalo-
plastyczne odnośnie zarówno do kształtu, jak i zdobienia 
zastosowano także na najmniejszej klamerce, która być 

może spinała okładki modlitewnika. Zapięcia o takich 
formach i zdobieniu zachowały się na licznych księgach 
pochodzących z XVI i XVII wieku. Znajdowane są także 
podczas badań wykopaliskowych m.in. w Łeknie [Kóčka-
-Krenz 2000, 325, 329], Elblągu [Nawrolscy 1989, 286– 
287] czy Pasewalku w Niemczech [Adler, Ansorge 2006]. 

Inny typ zapięć reprezentuje okucie skórzanego pa-
ska (il. 23.). Zaopatrzone jest w otwór, który zakła-
dano na trzpień specjalnie uformowany na płytce mo-
cowanej do okładki. Do jego dekoracji wykorzystano 
ornament małżowinowo-chrząstkowy, stosowany już 
od XVI wieku, a popularny zwłaszcza w wieku XVII.

Przykładem wierzchniej płytki do omówionego typu 
zapięć jest egzemplarz znajdujący się w zbiorach Mu-
zeum w Gieczu, znaleziony w okolicy grodziska (il. 24.). 
Płytka ta, do której dekoracji wykorzystano motyw 
maszkarona, pochodzi z XVII wieku.

Puszka na komunikanty

Jak już wcześniej wspomniałam, nie można wyklu-
czyć, że z gieckiego kościoła pochodzi szklana puszka 
na komunikanty datowana na początek XIX wieku 
(il. 25.). Naczynie o kształcie kielicha zaopatrzone jest 
w pokrywkę zwieńczoną krzyżykiem. Zewnętrzna po-
wierzchnia naczynia została zamalowana farbą, która 
w sposób niezwykle trwały przykryła jego pierwotną 
powłokę. Materiał, z którego zostało wykonane — 

Il. 23. Zapięcie mocowane do skórzanego paska

Il. 24. Płytka wierzchnia z trzpieniem
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szkło — jednoznacznie wskazuje na to, że służyło do 
przechowywania komunikantów. Zgodnie z przepisami 
kościelnymi podczas liturgii używać można tylko naczyń 
wykonanych z metali szlachetnych.

Takie szklane naczynia były niekiedy zdobione deli-
katnymi ażurowymi okuciami umieszczonymi głów-
nie na stopce, czaszy i pokrywie, jednak odnalezienie 
pozostałości ewentualnej dekoracji utrudnia, a wręcz 
uniemożliwia farba, która pokrywa kielich2.

Sakramentalia

Odnajdywane podczas wykopalisk — głównie na cmen-
tarzyskach — sakramentalia3 to osobiste przedmioty no-
szone przez wiele lat, czasem przekazywane z pokolenia 
na pokolenie, które wraz ze zmarłym składano do grobu. 

Medaliki to w większości niewielkich rozmiarów, 
często niepozorne, symbole religijne, które znane były 
już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Początkowo 
wytwarzano je w Rzymie, później wybijano masowo, 

głównie w ośrodkach pielgrzymkowych. Wykonywano 
je z rozmaitych surowców, przede wszystkim z metali. 
Znane są także medaliki malowane na tkaninach, skó-
rze czy papierze, które zabezpieczano szkiełkami i me-
talowymi ramkami.

Medaliki wybijano z okazji uroczystości religijnych 
(kanonizacje), upamiętniano nimi pontyfikaty papieży, 
wydarzenia historyczne. Powstawały też tzw. koro-
natki — medaliki wydawane z okazji koronacji cudow-
nych wizerunków Matki Boskiej. Na medalikach umiesz-
czano wizerunki świętych, szczególnie patronów dobrej 
śmierci oraz tych świętych, których kult w danym okre-
sie przybierał na sile. Medaliki i krzyżyki z modlitwami 
szczególnie rozpowszechniły się w XVII i XVIII wieku. 
Wierzono bowiem, że stanowią skuteczną obronę przed 
zarazą oraz złymi mocami. Wówczas szczególnie popu-
larne były medaliki św. Benedykta i krzyże — karawaki. 

Wiele rodzajów medalików z przedstawieniami Matki 
Boskiej Częstochowskiej pojawiło się w wieku XVII. 
Miało to związek z sukcesami militarnymi (np. zwy-
cięstwo króla Jana Sobieskiego pod Wiedniem), któ-
rym przypisywano wstawiennictwo Matki Bożej, a także 
z ogłoszeniem Maryi Królową Polski i ogromnym wzro-
stem jej kultu. Również inne sanktuaria maryjne wybi-
jały swoje medaliki. Olbrzymią popularność — trwającą 
do dziś — zdobył w XIX wieku medalik św. Katarzyny 
Labouré, nowicjuszki z klasztoru w Paryżu, której uka-
zała się Najświętsza Maryja Panna, polecając jej rozpo-
wszechnić ów medalik na świecie. W XIX wieku właśnie 
zaczęto wybijać medaliki także z okazji chrztu i Pierw-
szej Komunii Świętej. Te rozmaite drobne przedmioty 
kultu były — i są nadal — rozprowadzane przy oka-
zji odpustów, pielgrzymek czy podróży [Białobłocki 
1991/1992; Chudzińska 2008a; 2008b].

Medaliki znalezione w gieckim kościele odpowiadają 
przedstawionej ogólnej charakterystyce tej kategorii za-
bytków. Stanowią one prawdziwy skarbiec wiedzy z za-
kresu ikonografii, twórczości artystycznej, symboliki, 
religijności. 

Przy szczątkach zmarłego pochowanego w prezbite-
rium, a więc w bliskości ołtarza, znaleziony został papie-
ski medalik Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony 
i Litwy (il. 26.). Szczegółową analizę tego medalika wy-
konał Kornel Białobłocki, dowodząc, że wybity został 
w pocz. XVII wieku z okazji kanonizacji królewicza Ka-
zimierza Jagiellończyka [Białobłocki 2005]. 

Il. 25. Szklana puszka na komunikanty

2 Informacje na temat wyrobów tego typu uzyskałam od Pani Aliny Janowskiej, której dziękuję także za oczyszczenie naszego naczynia.
3 „Sakramentalia są to obrzędy, czyli czynności zewnętrzne podobne do Sakramentów św. a ustanowione przez Kościół dla uproszenia 

łask i błogosławieństwa Boskiego. Wiele błogosławieństw i poświęceń wywiera także ten skutek, że poświęcone przedmioty (przez tkwiącą 
w nich trwale moc nadprzyrodzoną a więc zbawienną) stają się rzeczami świętymi (res sacrae), a to w tym celu, by osoby, które ich będą 
używały, mogły doznać oczyszczenia z grzechów i uświęcenia; np. św. oleje, woda chrzcielna, poświęcone gromnice, medaliki, różańce, 
szkaplerze, krzyżyki”; źródło:www.ultramontes.pl/Sakramentalia.htm; dostęp 15.04.2012.
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Medalik znajdował się przy kościach miednicy — 
możliwe, że złożony był w dłoni zmarłego. Ponieważ 
prezbiterium jako miejsce pochówku przysługiwało je-
dynie duchownym, więc można przypuszczać, że po-
chowany w tym miejscu został kapłan z tej parafii. Są-
dzić też można, że odbył on pielgrzymkę do Rzymu na 
uroczystości kanonizacyjne. Na awersie przedstawiono 
Jezusa i Jego Matkę. Na rewersie natomiast umieszczono 
wizerunki jednego z głównych patronów Polski — bi-
skupa krakowskiego św. Stanisława (1030–1079) oraz 
św. Kazimierza (1458–1484), patrona Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów.

Medalik widoczny na ilustracji 27. również znale-
ziony został w grobie wewnątrz kościoła. Znajdował 
się przy prawej kości biodrowej, możliwe, że pierwotnie 
złożony był w dłoni zmarłego. Na awersie umieszczono 
wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Słabo widoczne, 
jednak możliwe do odczytania napisy w otoku wskazują, 
że na medaliku ukazana jest Matka Boża Pocieszenia. 

Nie ulega wątpliwości, że wyrób pochodzi z któregoś 
europejskiego sanktuarium maryjnego, z kolei napis 
w otoku pośrednio wskazuje na obszary niemiecko-
języczne. Na obecnym etapie badań nie jest możliwe 
wskazanie konkretnego sanktuarium. Poszukiwania pro-
wadzić mogą np. do Austrii, do Grazu, gdzie czczona 
jest MB Pocieszenia, lub do niemieckiego Altötting.

Wydaje się też prawdopodobne, że przedstawiono tu 
wizerunek Matki Bożej Narodów Słowiańskich zwanej 
także Wielką Matką Łaskawą Austrii i Możną Panią 
Węgier, szczególnie czczonej w sanktuarium Mariazell. 
Do tego austriackiego ośrodka kultu w wiekach XVII 
i XVIII pielgrzymowały rzesze mieszkańców Europy, 
by modlić się o obronę przed wojnami czy zarazą. Na 
rewersie przedstawiono postaci świętych Anny i Joa-
chima — rodziców Matki Bożej. Umieszczony u dołu 
napis ROMA, wskazujący na miejsce wybicia, pozwala 
przypuszczać, że właśnie w Rzymie wykonano meda-
lik dla sanktuarium, które znane było w całej Europie. 

Il. 26. Papieski medalik Rzeczypospolitej Obojga Narodów, koniec XVI–połowa XVII wieku

Av. Jezus i Maryja. Oba popiersia w formie portretowej w prawym profilu w okrągłych nimbach
Rv. wizerunki świętych Stanisława i Kazimierza
Św. Stanisław w półpostaci w biskupich szatach, z pastorałem w lewej ręce, prawa wzniesiona w geście błogosła-
wieństwa w scenie wskrzeszania rycerza Piotra
Św. Kazimierz w półpostaci, w mitrze książęcej na głowie i aureoli nad nią, prawa ręka na sercu, w lewej pęk lilii
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Szczególna cześć oddawana Matce z Zell, spowodowała, 
że powstawały kopie figurki, a także obrazy, które otrzy-
mywały nowe nazwy i umieszczane były w kościołach 
rozsianych po całej Europie. Dla przykładu: w Polsce, 
w Sudetach pod samym szczytem Góry Iglicznej, kopia 
austriackiej figurki znajduje się w kościele pod wezwa-
niem Matki Bożej Śnieżnej, czczonej tutaj jako Przy-
czyna Naszej Radości. W Wielkopolsce, wizerunek Ma-
donny z Zell w postaci niewielkiego obrazka znajduje 
się w Tursku. 

Pozostałe medaliki z wnętrza kościoła to znaleziska 
luźne, jednak sądzić można, że pierwotnie także złożono 
je przy zmarłych. Interesujące jest przedstawienie na jed-
nym medaliku ojców dwóch wielkich zakonów (il. 28.). 

Na jednej stronie jest wizerunek św. Benedykta 
z Nursji (ok. 480–547). Benedykt znany jest głównie 
jako założyciel zakonu benedyktyńskiego na Monte Cas-
sino i autor Reguły będącej mistrzowskim przykładem 
równowagi i mądrości. Według tej reguły jeszcze dziś 

działa wiele zakonów, zwłaszcza benedyktyni i cystersi. 
Świętemu Benedyktowi przypisuje się wiele atrybutów 
(np.: hostia, anioł, kruk z chlebem, wąż). W przypadku 
gieckiego medalika przy pastorale umieszczono jeszcze 
jeden, mało znany i trudny do interpretacji symbol. 
Wydaje się, że przedstawia on ognistą kulę. Jeśli taka 
interpretacja jest prawidłowa, to symbolizuje ona wyda-
rzenie z życia Benedykta, gdy zobaczył cały świat w jed-
nym promieniu światła: „Stojąc przy oknie, modlił się 
do Boga wszechmogącego, gdy nagle, późną nocą, ujrzał 
światło, które, rozlewając się z góry, przepłoszyło nocne 
mroki i takim blaskiem jaśniało, że dzień by zbladł przy 
nim, choć ono lśniło wśród ciemności… A gdy na nie 
patrzył, wydarzyło się coś bardzo dziwnego: jak sam póź-
niej opowiadał, cały świat ukazał się jego oczom jakby 
skupiony w jednym promieniu słońca. Utkwiwszy oczy 
w tym jaśniejącym świetle, zobaczył czcigodny Ojciec 
duszę Germana, biskupa kapuańskiego, którą aniołowie 
nieśli do nieba w ognistej kuli” [Żywot, rozdz. 34–35].

Il. 27. Medalik Matki Bożej z Mariazell (?). XVII–XVIII wiek 

Av. wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem trzymanym na lewej ręce. Wokół głowy Matki i Dzieciątka promieniste 
mandorle. Suknie obu postaci w kształcie trapezu z poziomymi pasami imitującymi sploty sznura z wisiorami. 
U stóp Matki prawdopodobnie chmury. Napisy w otoku: od lewej strony B∙V∙MARI (literka A przy głowie Dzieciątka) 
A: TROST: BEATA VIRGO MARIA TROST 
Rv. postaci św. Anny i św. Joachima — rodziców Matki Bożej, na dole napis: ROMA 
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Na stronie drugiej widnieje przedstawienie św. Ber-
narda z Clairvaux (1090–1153). Bernard był mnichem 
w klasztorze cystersów w Cîteaux, później opatem w za-
łożonym przez siebie klasztorze w Clairvaux. Zreformo-
wał macierzystą regułę zakonną, kładąc duży nacisk na 
kontemplację. Stał się słynny dzięki przypisywanym 
mu cudom, talentowi oratorskiemu i silnej osobowości.

Medalik datować można na wiek XVII, gdyż w tym 
właśnie stuleciu przypadało kilka pięćsetletnich rocznic, 
związanych z życiem Bernarda — śmierci, kanonizacji, 
założenia klasztoru w Clairvaux. Być może właśnie dla 
upamiętnienia któregoś z tych wydarzeń wydano me-
dalik, a umieszczenie wizerunku św. Benedykta dodat-
kowo podkreślało wielkość tych dwu osobowości. Na 
medaliku znajduje się napis ROMA wskazujący miejsce 
pochodzenia, co w pewnym sensie potwierdzać też może 
rangę wydarzenia, które upamiętniał.

W naszym zbiorze są także dwa medaliki św. Bene-
dykta. Oba mają charakterystyczny kształt prostokąta 

o ściętych narożnikach. Jeden z nich to klasyczny, po-
pularny medalik św. Benedykta (il. 29.). Na awersie 
przedstawiony jest wizerunek całej postaci świętego, 
z napisem w otoku wzdłuż perełkowej ramki. Na rewer-
sie widoczny jest krzyż z literami, z których każda jest 
początkiem wyrazu łacińskiego: w rozwinięciu słowa te 
tworzą modlitwę. 

Na drugim medaliku (il. 30.) na awersie umieszczono 
krzyż z modlitwą Benedykta, natomiast na rewersie znaj-
dują się litery łacińskie poprzedzielane krzyżykami, które 
w rozwinięciu również tworzą modlitwę. Ułożenie mod-
litwy przypisuje się Zachariaszowi, patriarsze Jerozolimy, 
który żył w VI/VII wieku [Kołyszko 1997]. Powstanie 
tej modlitwy niewątpliwie miało związek z pandemią 
dżumy, która od VI wieku kilkakrotnie dziesiątkowała 
ludność w basenie Morza Śródziemnego. W okresie 
średniowiecza zaraza zwana dżumą Justyniana zaata-
kowała ludność Europy, północnej Afryki i Bliskiego 
Wschodu, niemal prowadząc do wyludnienia Europy. 

Il. 28. Medalik św. Benedykta i św. Bernarda

Av. wizerunek św. Benedykta z Nursji z pastorałem w prawej ręce, w lewej natomiast prawdopodobnie znajduje się 
księga (święta Reguła). W otoku napis: *SANCT • • BENEDICTI*
Rv. wizerunek św. Bernarda z Clairvaux z narzędziami męki pańskiej, które prawą ręką przyciska do piersi (krzyż, 
drabina, włócznia, gąbka na trzcinie, bicz ?, młotek), w lewej ręce trzyma księgę i pęk gwoździ; w otoku napis: SANC. 
BERNAR, na dole napis: ROMA.
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Il. 29. Medalik św. Benedykta, XVII wiek

Av. wizerunek całej postaci św. Benedykta, w prawej ręce trzyma krzyż, w lewej natomiast kielich, z którego wypełza 
wąż; w otoku wzdłuż perełkowej ramki napis. CRUX •S:P: BENEDICTI 
Rv. pośrodku wielki krzyż, nad nim widnieje IHS (monogram imienia Jezusa); na czterech polach wyznaczonych przez 
ramiona krzyża znajdują się litery: C S P B — C(rux) S(ancti) P(atris) B(enedicti): Krzyż Świętego Ojca Benedykta; na 
belce pionowej krzyża, od góry do dołu: C S S M L — C(rux) S(acra) S(it) M(ihi) L(ux): Krzyż święty niech mi będzie 
światłem; na belce poprzecznej: N D S M D — N(on) D(raco) S(it) M(ihi) D(ux): Diabeł (dosłownie: smok) niech 
nie będzie mi przewodnikiem; na obrzeżu medalika napis; litery na prawo: V·R·S·N·S·M·V S·M·Q L I·V·B — V(ade) 
R(etro) S(atana), N(umquam) S(uade) M(ihi) V(ana) S(unt) M(ala) Q(uae) L(ibas), I(pse) V(enena) B(ibas): Idź 
precz szatanie, nie kuś mnie do próżności. Złe jest to, co podsuwasz, sam pij truciznę

Il. 30. Medalik św. Benedykta, XVII wiek

Av. krzyż św. Benedykta
Rv. wzdłuż krawędzi wąska ramka z perełkami wewnątrz, pośrodku błogosławieństwo św. Zachariasza zapisane jako 
siedem krzyżyków, oznaczających słowo crux, oraz osiemnaście liter, od których zaczynają się modlitwy: +Z+[+(crux) 
Z(elus)] DIA+BIZ [D(eus) I(n) A(nte) +(crux) B(onum) I(nclinabo) Z(elavi)] +SAB+Z+[+(crux) S(alus) A(byssus) 
B(eatus) +(crux) Z(elus) +(crucis)] HGF+BFRS [H(aeccine) G(utturi) F(actae) +(crux) B(eatus) F(actus)]R(espice) 
S(lavis)]; IHS MAR (monogramy imion Jezusa i Maryi); kotwica (symbol nadziei, niezachwianej wiary)
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W tym przypadku połączono w jednym medaliku 
niejako dwie moce: krzyża św. Benedykta (chroniącego 
przed złymi mocami i w ogóle przed nieszczęściami) 
oraz modlitwy św. Zachariasza chroniącej przed zarazą 
[zob. Aneks].

Poniżej zamieszczony opis strony medalika z mod-
litwą Zachariasza, pochodzi z pracy mnicha benedyk-
tyńskiego z początków wieku XVIII [Zawadzki 1709]: 
„Záwiera w sobie dwadźieśćia y pięć Liter álbo Modlitw 
Świętych potwierdzonych i doświadczonych przećiwko 
morowemu powietrzu, od Świętego Zácháryaszá Bi-
skupá Ierozolimskiego, przed kilka set lat zebránych, 
y ná Párgáminie sámegoż Świętego Biskupá, reką własną 
wyráżonych w Hiszpáńskim Klásztorzé Fráyes názwá-
nym Zakonu Świętego BENEDYKTA náleźionych, któ-
rych Biskupi y Legaci, zá powodem Lewchárdá Pátryár-
chy Antiocheńskiego pod czás synodu Trydeńskiego, 
iáko lekárstwá pewnego ná powietrze, y bolenie boków 
záżywáli w Roku 1546”.

Oba rodzaje medalików były popularne w Europie 
w XVII i XVIII wieku, szczególnie w okresie epidemii. 
Ze względu na ich duże podobieństwo do pogańskich 
amuletów zakazywano ich wybijania i noszenia.

Na kolejnym medaliku (il. 31.) przedstawiona jest 
Matka Boża z Dzieciątkiem na tronie, na rewersie zaś 
umieszczono wizerunek św. Tomasza z Akwinu (1225– 

1274), słynnego teologa i filozofa. Większość swojego 
życia poświęcił pracy naukowej, m.in. wiele lat wykładał 
na Uniwersytecie Paryskim, przyznano mu także tytuł 
doktora Kościoła.

Następny medalik na awersie przedstawia Świętą 
Rodzinę, a na rewersie św. Antoniego z Dzieciątkiem 
(il. 32.). Antoni z Padwy (1195–1231) — włoski teo-
log, franciszkanin, prezbiter i doktor Kościoła — po-
czątkowo przebywał w zakonie Kanoników Regularnych 
św. Augustyna. Następnie wstąpił do zakonu francisz-
kanów (Zakon Braci Mniejszych), przyjął imię Antoni 
i rozpoczął studiowanie myśli św. Franciszka. Szczególny 
dar wymowy gromadził przy nim wielkie tłumy. Był jed-
nym z najbardziej cenionych kaznodziei w XIII wieku. 
Święty Antoni przywoływany jest w modlitwach naj-
częściej, gdy chodzi o osoby lub rzeczy zaginione. Po-
nadto jest patronem dzieci, górników, małżeństw, na-
rzeczonych, położnic, ubogich i podróżnych a także 
wielu miast, bractw, parafii oraz kościołów i zakonów 
na całym świecie. 

Na następnym medaliku na awersie znajduje się 
wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego i klęczącej pod 
krzyżem kobiety z łacińskim napisem (il. 33.). Z dru-
giej strony ukazano wizerunek Matki Bożej Bolesnej 
z wbitym w serce mieczem — symbolem Jej boleści. 
Napis jest mocno zatarty. Wydaje się jednak, że z lewej 

Il. 31. Medalik Matki Bożej i św. Tomasza, XVII wiek

Av. Matka Boża z Dzieciątkiem na tronie; Matka Boża w koronie, trzyma w prawej ręce krzyż dwuramienny, w otoku 
napis: S •MA•VI • •POVERI • • — S(ancta) Ma(ria) Vi(rgo) Poveri: św. Maryja Panna Ubogich 
Rv. św. Tomasz z Akwinu, w otoku napis: S•THOMAS•AQVI•PA•NEAP — S(ancti)Thomas Aqvi(nas)Pa(ter)/ Patronus 
Neap(oli)i: św. Tomasz z Akwinu ojciec/patron Neapolu; gwiazdka na piersiach to słońce, symbolizujące Boską 
inspirację
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Il. 32. Medalik Świętej Rodziny i św. Antoniego, XVIII–XIX wiek

Av. Święta Rodzina: Matka Boża w koronie, trzyma na ręku Dzieciątko; św. Józef z nimbem i kwiatem lilii; otoczona 
mandorlą Gołębica unosi się nad postaciami
Rv. św. Antoni z Dzieciątkiem, święty w prawej ręce trzyma Dzieciątko, w lewej kwiat lilii; w otoku napis: S: ANTONI 

Il. 33. Medalik Chrystusa i Matki Bożej Bolesnej, XVIII–XIX wiek

Av. Chrystus Ukrzyżowany, u stóp klęcząca Maria Magdalena; w otoku napis: PRO NOBIS MORTUUS EST: On 
umarł za nas
Rv. Matka Boża Bolesna z mieczem wbitym w serce; w otoku napis: Mater Dolorosa: Matka Bolesna
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strony medalika widoczne są litery ATER, prawdopo-
dobnie ze słowa Mater, zatem z drugiej strony winno 
być Dolorosa.

Wizerunek Matki Boskiej Gostyńskiej widnieje na 
awersie kolejnego medalika (il. 34.) z przedstawieniem 
św. Filipa Neri na rewersie. Wybity został w roku 1868, 
z okazji jubileuszu dwusetnej rocznicy założenia Kon-
gregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze 
w Gostyniu.

Filip Neri (1515–1595), duchowny, który skupiał 
wokół siebie ludzi początkowo w celu podniesienia ich 
religijnego wykształcenia. Nowatorska wówczas me-
toda prowadzenia tych spotkań — śpiew, modlitwa, 
rozmowy — przyciągała rzesze ludzi. Stworzone przez 
niego oratorium szybko stało się popularną i skuteczną 
metodą duszpasterską.

Powstanie kongregacji na Świętej Górze w Gosty-
niu miało związek z rozrastającym się od wieków kul-
tem Maryi. Fundator nowego kościoła, Florian Adam 
Konarzewski, zdecydował o założeniu tu Kongregacji 
Oratorium św. Filipa Neri, które powstało w roku 1668 
i funkcjonuje do dziś.

W jednym z grobów na zewnątrz kościoła znaleziono 
medalik o kształcie serca (il. 35.), krzyżyk (il. 36.) oraz 
kilka paciorków różańca złożone razem. Jest to meda-
lik Najświętszego Serca Jezusa i Serca Maryi z napisami 
w języku francuskim. 

Paciorki różańca wykonano z nietrwałego materiału, 
zachowało się ich niewiele, trudno orzec, ile ich pier-
wotnie było. Nie jest wykluczone, że dziesięć — mie-
libyśmy wówczas do czynienia z popularną decymką, 
czyli dziesięcioma paciorkami nawleczonymi na sznu-
rek zakończony krzyżykiem. Wszystko wskazuje na to, 
że komplet ten wykonany został we Francji w XVII/
XVIII wieku dla upamiętnienia misji, a osoba, z którym 
ją pochowano, mogła brać w nich udział. 

Jeśli powyższa interpretacja jest słuszna, to nasuwa 
się wiele pytań na temat pielgrzymek gieckich parafian. 
Przypomnieć należy, że pielgrzymowanie trzy, cztery 
wieki temu, znacznie różniło się od obecnego.

Słowo „różaniec” oznacza szczególny sposób modli-
twy, określa też specjalny sznur paciorków, ułatwiający 
odliczanie formuł modlitewnych. Obecna forma tej 
modlitwy kształtowała się w ciągu kilku wieków od 
początków chrześcijaństwa. Na jej powstanie złożyło 
się wiele nurtów tradycji modlitwy, które formowały 
się powoli i z czasem połączyły w znaną dziś całość. 
Dzięki działalności zakonu dominikańskiego i powo-
ływanych we wszystkich krajach bractw różańcowych 
Modlitwa różańcowa już w wieku XV stała się znana 
w całym Kościele. Obok klasycznej Modlitwy różań-
cowej zaczęły pojawiać się inne zbiory modlitw, po-

wtarzanych w określony sposób i określoną liczbę razy, 
czyli Koronki. Kształtowały się one głównie w środowi-
sku zakonnym, gdzie takie proste modlitwy odmawiali 
zakonnicy w miejsce brewiarza. Rozpowszechnienie 
 Modlitwy różańcowej w Polsce od wieku XIII zwią-
zane jest głównie z działalnością św. Jacka Odrowąża 
i bł. Czesława — pierwszych Polaków w Zakonie Braci 
Kaznodziejów, czyli Dominikanów.

Znane dziś formy i nazwy narzędzia ułatwiającego 
modlitwę również kształtowały się przez wieki. Począt-
kowo pustelnicy i zakonnicy, którzy odmawiali powta-
rzające się modlitwy, liczyli je w rozmaity sposób: słu-
żyły do tego celu palce, kamyki czy sznury z węzełkami 
lub nanizanymi kawałkami drewna czy paciorkami. 
Pozwalało to skupić uwagę na samej modlitwie a nie na 
jej liczeniu. W miarę jak kształtowała się forma Mod-
litwy różańcowej, modyfikacjom ulegał przyrząd do jej 
odmawiania. Ostatecznie również i na sznurze modli-
tewnym dokonano podziału na dziesiątki, oddzielając 
je innej wielkości paciorkami, dodano jeszcze paciorki 
zaznaczające modlitwę wstępną oraz wzbogacono go 
małym krucyfiksem i medalikami. Jak dotąd, za najstar-
szy chrześcijański sznur modlitewny uważa się sznurek 
z paciorkami odnaleziony w grobie św. Gertrudy z Ni-
velles, zmarłej w 658 roku.

Wraz z formowaniem się Koronek wytworzyły się 
też rozmaite formy sznurów modlitewnych służących 
do ich odmawiania, czyli koronki różańcowe. Od 
klasycznego różańca różnią się one liczbą powtórzeń 
modlitw, a co za tym idzie, inna jest liczba paciorków 
np. charakterystyczną formę ma Koronka do Krwa-
wych Łez Matki Bożej a także Koronka do Siedmiu 
Boleści Matki Bożej — składają się one z siedmiu części 
po siedem paciorków; Koronka Pokoju zaś składa się 
z siedmiu części po trzy paciorki każda i paciorka przy 
krzyżyku. 

Narzędzie służące do odliczania modlitw w formie 
sznura z koralikami znane jest w wielu religiach od 
starożytności i do dzisiaj używa się go prawie w ca-
łym świecie. Przedmiotom takim przypisywano także 
znaczenie magiczne i noszono jako amulety. Mate-
riał, z jakiego wytwarzano koraliki był różny, począw-
szy od pestek roślin do szlachetnych i drogocennych 
kamieni. Już w średniowieczu w wielu krajach Eu-
ropy powstały cechy skupiające wytwórców różań-
ców [Knapiński 2004, 91–96; Chudzińska 2008a, 
289]. 

Podczas badań w gieckim kościele znaleziono kilka 
części sznura modlitewnego, medaliki oraz wiele pacior-
ków. Medaliki są w znacznym stopniu wytarte, dlatego 
trudno jednoznacznie zinterpretować wszystkie szcze-
góły wizerunków, symboli czy napisów.
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Il. 34. Medalik Matki Boskiej Gostyńskiej, XIX wiek 

Av. wizerunek Matki Bożej z koroną, Matka w lewej ręce trzyma Dzieciątko w koronie; w otoku napis: *MATKA BO-
SKA GOSTYŃSKA*1668 1868
Rv. wizerunek św. Filipa Neri, z różańcem w ręku; w otoku napis: PAMIĄTKA DWUSTULETNIEGO JUBILEUSZU 
*S. FILIP *NER

Il. 35. Medalik Najświętszego Serca Jezusa i Serca Maryi, XIX wiek 

Av. w centralnej części wizerunek serca, wokół którego napis: *COEUR*DE*IESUS*: Serce Jezusa; wewnątrz serca: 
DIEU [E]NMOY: Bóg we mnie; pod napisem krzyżyk
Rv. serce otoczone napisem: *COEUR *DE *MARIE*: Serce Maryi; wewnątrz serca: MOY EN DIEU: ja w Bogu; pod 
napisem krzyżyk
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Pierwszy odcinek sznura modlitewnego, służący do 
odmawiania modlitw wstępnych, rozpoczyna się od 
medalika z podobizną Matki Bożej Bolesnej na awer-
sie. W tym często stosowanym typie przedstawienia 
serce Matki przebite jest siedmioma mieczami, a Jej ręce 
nie są widoczne (il. 37.). Wizerunek serca jest zatarty, 
trudno zatem orzec, w jakiej konwencji było przedsta-
wione. Przyjąć można, że podobnie jak na większości 
wyobrażeń Matki Bolesnej było płonące. Wokół wą-
skiego niezdobionego otoku biegnie napis w języku 
niemieckim. Na rewersie umieszczony jest wizerunek Je-
zusa Ukrzyżowanego i klęcząca postać kobiety. W otoku 
dość wyraźnie czytelna jest tylko część napisu w języku 
niemieckim: IM KREUZ, dalsza część sentencji jest 
wytarta. Na podstawie napisów na innych medalikach 
przypuszczać można, że brzmiała: IST HEIL. Paciorki 
tej części różańca, w układzie 1–3–1 oddzielone są od 
siebie rurkami z metalu.

Posiadamy jeszcze jeden bardzo podobny do powyż-
szego medalik, o nieco większych wymiarach (il. 38.). 
Na awersie przedstawiona jest także Matka Boża Bo-

lesna, lecz w nieco innej niż na poprzednim medaliku 
konwencji. Schematycznie zaznaczono przedmiot znaj-
dujący się w splecionych dłoniach Matki. Wydaje się, 
że jest to korona cierniowa, którą widać na niektórych 
przedstawieniach Matki Bolesnej, np. na obrazkach czy 
właśnie medalikach. W otoku napis łaciński. Na odwro-
cie także ukazany jest Chrystus Ukrzyżowany z klęczącą 
u stóp kobietą — być może Marią Magdaleną. W otoku 
umieszczono napis w języku francuskim.

Biorąc pod uwagę formę i treść przedstawień tego 
medalika, a zwłaszcza jego podobieństwo do zabytku 
opisanego powyżej, można przypuszczać, że i ten mógł 
być częścią różańca, a ściślej tej jego części, która służyła 
od odmawiania modlitw wstępnych. W związku z tym 
uznać można, że pochodzić on może od innego różańca. 

Analiza tych dwóch medalików ukazuje również 
drobne różnice w stylu przedstawienia Matki Bożej 
(obecność lub brak korony cierniowej w Jej dłoniach) 
i Ukrzyżowanego. W tym przypadku uwagę zwracają 
przede wszystkim różnojęzyczne napisy, możliwe że 

Il. 36. Krzyżyk, XIX wiek 

Av. na krzyżyku wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego, nad nim napis INRI
Rv. na belce poprzecznej napis SOUVENIR DE, na pionowej LA MISSION: pamiątka z misji 
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wskazujące również na miejsce ich wytworzenia. Kwe-
stia ta wymaga jednak dalszych badań.

Kolejna zachowana część sznura modlitewnego składa 
się z dwóch grup paciorków. Jej cechą charakterystyczną 
jest specyficzne duże, koliste ogniwko, do którego do-
łączone są części z paciorkami: z jednej strony dziesięć, 
z drugiej zaś sześć paciorków. Założyć możemy, że do 
tego ogniwka był doczepiony jeszcze jeden element: me-
dalik lub część sznura do odmawiania modlitw wstęp-
nych Różańca. W odcinku z dziesięcioma paciorkami 
wyraźnie widać drucik łączący nieco inaczej ukształ-
towane ogniwka, co sugeruje, że ta część sznura była 
naprawiana. Na podstawie wymienionych wyżej części 
sznura modlitewnego stwierdzić można, że zbudowany 
był on z siedmiu odcinków składających się z dziesięciu 

paciorków, pierwotnie barwy seledynowej, poprzedzie-
lanych medalikami.

Wszystkie zachowane medaliki są — poza jednym — 
identyczne pod względem wielkości i wizerunku Maryi 
na awersie. Jeden z medalików nieco odbiega od pozo-
stałych pod względem drobnych różnic w wyobrażeniu 
Maryi, a także, jak się wydaje, wykonano go z nieco 
innego surowca. Wykluczyć nie można, że różnice te 
wynikają z tego, iż zachował się w lepszym stanie.

Na awersie wszystkich medalików stanowiących ele-
menty sznura modlitewnego przedstawiony jest wizeru-
nek Matki Bożej Bolesnej ze splecionymi rękami i sercem 
przebitym siedmioma mieczami. W otoku umieszczony 
jest napis MATER DOLOROSA. Medaliki mają taką 
samą wielkość, taki sam wizerunek Matki Bożej, zaopa-

Il. 37. Różaniec — część początkowa służąca do odmawiania modlitw wstępnych Różańca

Av. podobizna Matki Bożej Bolesnej ukazanej w półpostaci z sercem przebitym siedmioma mieczami, nie są wi-
doczne ręce Matki; wizerunek serca jest zatarty, prawdopodobnie płonące; wokół wąskiego, bez zdobień otoku 
napis w j. niemieckim: SCHMERZHAFTE MUTTER JEZU b[itte] f[ur uns]: Bolesna Matko Jezusa módl się za nami
Rv. scena Ukrzyżowania, u stóp krzyża klęczy Matka, na ziemi przy krzyżu znajduje się czaszka, w tle widoczne bu-
dowle Jerozolimy; w otoku dość wyraźnie czytelna część napisu w j. niemieckim: IM KREUZ…; dalsza część sentencji 
wytarta — przypuszczać można, że brzmiała: IST HEIL: W Krzyżu zbawienie
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Il. 39. Medalik z wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej

Av. wizerunek Matki Bożej Bolesnej ze splecionymi rę-
kami i sercem przebitym siedmioma mieczami; w otoku 
napis MATER DOLOROSA (taki wizerunek umieszczono 
na awersach wszystkich medalików tworzących wraz z pa-
ciorkami sznur modlitewny) Il. 40. Proroctwo Symeona

Il. 38. Medalik z części początkowej różańca 

Av. Matka Boża Bolesna w półpostaci z założonymi rękami i siedmioma mieczami przebijającymi płonące serce 
przedstawione na tle promieni; w splecionych dłoniach Matki znajduje się zapewne korona cierniowa; w otoku na-
pis: MATER DOLOROSA ORA PRO NOBIS: Matko Bolesna módl się za nami
Rv. Chrystus Ukrzyżowany, u stóp klęczy kobieta, w tle widoczne wzgórza; w otoku napis: IL EST MORT POUR 
NOUS: On umarł za nas
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Il. 41. Ucieczka do Egiptu Il. 42. Jezus w świątyni

Il. 43. Jezus upadający pod Krzyżem Il. 44. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
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Il. 46. Rekonstrukcja koronki do rozważania Siedmiu 
Boleści Matki Bożej

trzone są w dwa otworki umieszczone po przeciwnych 
stronach. Wszystkie te cechy wskazują na to, że mogą 
pochodzić od jednego sznura modlitewnego (il. 39.).

Z kolei interpretacja elementów treściowych przed-
stawień na rewersach medalików, pozwala zauważyć 
zbieżność z motywem Siedmiu Boleści Matki Bożej, 
które już od średniowiecza pojawiają się w modlitew-
nych rozważaniach, a którymi są:

1. Proroctwo Symeona (il. 40.), 2. Ucieczka do Egiptu 
(il. 41.), 3. Jezus w świątyni (il. 42.), 4. Jezus upadający 
pod Krzyżem (il. 43.), 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa 
(il. 44.), 6. Zdjęcie Jezusa z Krzyża, 7. Złożenie Jezusa 
do grobu (il. 45.).

Na powyższych medalikach niewątpliwie zilustro-
wane są wymienione wydarzenia, brakuje jedynie przed-
stawienia zdjęcia Jezusa z krzyża. Natomiast medalik 
z wizerunkiem Jezusa upadającego pod krzyżem uznać 
można za ilustrację bólu, który taki widok sprawił 
Matce. 

Powyższe dane wskazują na podobieństwo gieckiego 
sznura modlitewnego do koronki różańcowej służącej 
do rozważania Siedmiu Boleści Matki Bożej (il. 46.). 
Jest jednak wyraźna różnica, bowiem ta koronka składa 
się z siedmiu części po siedem paciorków, a nie — jak 
w przypadku gieckiego zabytku — dziesięciu pacior-
ków. Na podstawie obserwacji historycznych koronek 
stwierdzić można, że część początkowa połączona była 
z resztą różańca przy pomocy medalika. 

Na obecnym etapie badań nie jest możliwe jedno-
znaczne wytłumaczenie innej liczby paciorków giec-
kiego różańca. Możliwe jest, że wytworzony został na 
czyjeś zamówienie, wykluczyć też nie można, że powstał 
przez pomyłkę. Dodać jeszcze należy, że nie stwierdzono 
żadnych śladów wskazujących na to, by ten sznur mod-
litewny był przez kogoś skomponowany samodzielnie. 

We wnętrzu kościoła odnaleziono również ponad 70 
paciorków, będących pozostałościami zapewne wielu 
różańców (il. 47.).

Ze względu na dużą ich różnorodność nie jest moż-
liwe skompletowanie z nich ani jednego różańca. Wśród 
składników różańca uwagę zwraca charakterystyczny 
podłużny element kościany (il. 48.). Detale tego typu, 
służące do rozdzielania paciorków, znaleziono w gro-
bach zakonnic z XVII i XVIII wieku odkrytych w ba-
zylice św. Jerzego w Pradze [Borkowský 1945, Il. 96, 
123–125].

Medaliki i koronka różańcowa odnalezione w giec-
kim kościele mówią nam przede wszystkim o przeja-
wach pobożności mieszkańców parafii, o ich lękach 
i nadziei pokładanej w Bogu i Świętych. Przypuszczać 
można, że niektórzy parafianie w XVII i XVIII wieku 
uczestniczyli w dalekich pielgrzymkach i podróżach do 
Włoch, Austrii, Francji, zanosząc prośby o odwrócenie 
plag (wojny, zarazy) szerzących się w Europie. Wydaje 
się, że z tymi wydarzeniami powiązać można zwłaszcza 
medaliki św. Benedykta oraz Matki Bożej Pocieszenia.Il. 45. Złożenie Jezusa do grobu
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Rozmaite zabytki znalezione w gieckim kościele do-
starczają obfitych danych na temat mieszkańców parafii, 
ich życia i obyczajów. Parafianie gieccy byli mocno zwią-
zani ze swoim kościołem, gdyż mimo trudności podej-
mowali się remontów budowli, dbali o jej wyposażenie 
i wystrój. W tych drobnych przedmiotach odbijają się 
też wydarzenia, o których wieści różnymi drogami docie-
rały do mieszkańców parafii z odległych części Europy.

Mimo iż uzyskaliśmy wiele informacji na temat oś-
miowiekowej historii tego kościoła i mieszkańców parafii 
stwierdzić należy, że ta szczególna skarbnica wiedzy jesz-
cze nie została do końca zbadana. Szczegółowe analizy 
wielu cennych pamiątek przeszłości będą kontynuowane.

Próba interpretacji 
przedstawienia herbowego

Rezultatem przeprowadzonej ostatnio przez Rafała 
Plebańskiego kwerendy materiałów źródłowych zgro-
madzonych w Tekach Dworzaczka4 są informacje po-

zwalające na identyfikację właściciela herbu, którego 
wizerunek umieszczony był w oknie gieckiej świątyni. 
Wstępne wyniki tej kwerendy zamieszczam poniżej:

„Analiza klejnotu herbu wskazuje tu na określoną 
w herbarzu J. Ostrowskiego wersję /odmianę IV5. Ten 
sam autor wskazuje rodziny, którym przysługuje herb 
Jastrzębiec i wymienia Kierskich, Konopnickich i Lesz-
czyńskich. Wstępnie wykluczono Konopnickich, jako 
niewystępujących w Wielkopolsce, oraz Leszczyńskich 
(z wyjątkiem Bogusława), niepiastujących raczej god-
ności duchownych. Założono bowiem, że herb jest 
związany z dostojnikiem kościelnym związanym z ka-
pitułą poznańską w XVI lub XVII wieku. Szczegól-
nie pożądany byłby tytuł archidiakona pszczewskiego. 
Prawo kolacyi6 kościoła gieckiego przysługiwało bo-
wiem wg. Łukaszewicza archidiakonowi pszczew-
skiemu [Łukaszewicz 387–388, 1858; Nowacki 312, 
356, 1960]. Drogą eliminacji uwzględniającej chro-
nologię, przynależność do duchowieństwa i związek 
z Gieczem ustalono, iż najprawdopodobniej osobą, 
której herb zamieszczono na witrażu jest Wawrzyniec 
Kierski (ok. 1510–1593 lub 95) prałat, kantor kate-
dry poznańskiej i archidiakon sandomierski, kanonik 
krakowski (1558), syn Michała Kierskiego i Katarzyny 
Spławskiej, brat Piotra (zmarłego w dzieciństwie) i Win-
centego Kierskiego. W katedrze poznańskiej zachował 
się jego nagrobek wmurowany w ścianę — rzecz jasna 
z herbem Jastrzębiec”. W tym miejscu ponownie wspo-
mnieć należy Emila Kierskiego, herbu Jastrzębiec, który 
pisząc o Gieczu, nadmienił też o legendzie związanej 
z kościołem.

Dalsze szczegółowe badania nad tym zagadnieniem 
zapewne dostarczą jeszcze wielu informacji wyjaśniają-
cych te interesujące kwestie.

Il. 47. Paciorki różańców

4 Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV–XX wieku zgromadzone przez prof. Włodzimierza Dwo-
rzaczka, w elektronicznej wersji opracowane w Bibliotece Kórnickiej PAN.

5 „Jastrzębiec IV — w polu błękitnem — w środku złotej podkowy ocelami do góry — krzyż kawalerski złoty. Nad hełmem w Koronie 
jastrząb z dzwonkiem u lewej nogi i pierścieniem w dziobie” [Ostrowski 1897–1906, 120, który powołuje się na: Niesiecki 1988, t. IV, 469].

6 „Kto kościół wybudował i funduszem go opatrzył, ten nietylko sam ale i jego potomkowie mają nadane sobie od Kościoła prawo 
«prezenty», t. j. wybierania i przedstawiania biskupowi kapłana na wakujące w tym kościele beneficjum, czyli prawo kollacyi albo patronatu 
i zwani są w mowie pospolitej kolatorami, lubo w prawie kanonicznem noszą nazwisko patronów, bo pod imieniem kolatorów rozumieją 
się tylko papieże i biskupi. Samo wybudowanie kościoła bez jego uposażenia patronem czyli kolatorem nie czyniło. Według powszech-
nego w Polsce zwyczaju, kolator podczas uroczystych procesyi miał przywilej prowadzenia celebransa pod rękę, w kościele miał zwykle 
w prezbiterjum ławkę kolatorską, a kapłan dawał mu do pocałowania patenę w czasie nabożeństwa, pomimo że to było przez kongregację 
obrzędów zabronionem” (Zygmunt Gloger, Encyklopedia Staropolska t. III, źródło: literat.ug.edu.pl/glogers/index.htm).

Il. 48. Kościany element do rozdzielania paciorków
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Elżbieta Indycka Dawnych czasów pamiątki…

Aneks

Modlitwa Zachariasza

† Crux Christi Salva me. Krzyżu Chrystusowy zbaw mnie.

Z Zelus domus tuæ liberet me. Żarliwość domu Twego niech mnie uwolni.

† Crux vincit: Crux regnat: Crux imperat: per signum 
Crucis liberet me Dominus ab ista peste.

Krzyż zwycięża, Krzyż panuje, Krzyż rozkazuje, przez 
znak Krzyża Świętego niechaj mnie uwolni Pan od tej 
zarazy.

D Deus Deus meus expelle pestem â me, et à loco isto, 
et libera me.

Boże — Boże mój, odpędź zarazę ode mnie i od tego 
miejsca i uwolnij mnie.

I In manus tuas Domine, cõmendo spiritum meum, 
cor et corpus meum.

W ręce Twoje Panie polecam duch mego, serce i ciało 
moje.

A Ante cœlum et terram Deus erat ipse Deus potens, 
ab hac peste libera me.

Przed niebem i ziemią Bóg był, Bóg mocny, od tej za-
razy wybaw mnie.

† Crux Christi potens est et ad expellendam pestem 
ab hoc loco, et etiam à corpore meo.

Krzyż Chrystusowy mocny jest i do odpędzenia zarazy 
z tego miejsca, a także od ciała mego.

B Bonum est præstolari auxilium Dei cum silentio, ut 
expellat pestem à me.

Dobrą rzeczą jest oczekiwać w milczeniu ratunku Bo-
skiego, aby odpędził zarazę ode mnie.

I Inclinabo cor meum ad faciendas 
justificationes tuas: ut non confundar quoniam invo-
cavi te.

Ja nakłonię serce moje do czynienia usprawiedliwień 
Twoich, abym się nie zawstydził, żem Cię wzywał.

Z Zelavi super iniquos pacem peccatorum videns, et 
speravi in te. 

Z wielką żarliwością zapaliłem się na niesprawiedliwych, 
widząc pokój grzeszących i w Tobie ufność miałem.

† Crux Christi fugat Dæmones, àérem corruptum, et 
pestem expellat.

Krzyż Chrystusowy odpędza demony i powietrze zepso-
wane niech wygoni.

S Salus tua ego sum dicit Dominus: clama ad me: voca 
me: Pater meus es tu: ego exaudiam te, et liberabo 
te ab ista pèstè.

Zbawieniem Twoim Ja jestem, mówi Pan, wołaj do 
Mnie, wzywaj Mnie: Jesteś Ojcem moim.
Ja wysłucham cię i wybawię od powietrza tego.

A Abyssus abyssum invocat et voce cataractarum tu-
arum expulisti dæmones, et ã peste liberasti me.

Przepaść przepaści wzywa i głosem Twych wodospadów 
odpędziłeś demony i od zarazy uwolniłeś mnie.

B Beatus vir qui sperat in Domino, et non respexit in 
vanitates, et insanias falsas.

Błogosławiony mąż, który ufa Panu i nie obróci oczu na 
próżności i fałszywe szaleństwa.

† Crux Christi, quæ antea fuit in opprobrium, et con-
tumeliam, et nunc in gloriam et nobilitatem, sit 
mihi in salutem; et expellat à loco isto diabolum, et 
pestem à corpora meo.

Krzyż Chrystusowy, który był przed tym na hańbę i ze-
lżywość, teraz jest na sławę i szlachectwo. Niech mi bę-
dzie na zdrowie i niech odpędzi z miejsca tego czarta 
i zarazę od ciała mego.

Z Zelus honoris Dei comedit me, antequam moriar, 
et in Nomine tuo, salva me ab ista peste.

Żarliwość czci Boskiej strawi mię pierwej, niż umrę 
i przez imię Twoje, wybaw mię od tej zarazy.

† Crucis signum liberabit populum Dei, et à peste 
eos, qui confidunt in eo. 

Krzyża Świętego znak uwolni lud Boży, i od powietrza 
tych którzy Mu ufają.

H Hæccine reddis Domino popule stulte et insipiens? 
Redde altissimo vota tua, et offer Deo sacrificium 
laudis, et fidas illi, quia qui confidunt in eo, non 
confundentur.

Czy to oddajesz Panu ludu głupi i bezrozumny? Oddaj 
najwyższemu śluby swoje i ofiaruj Bogu ofiarę chwały 
i miejcie w Nim nadzieje, albowiem którzy w Nim ufają, 
nie będą zawstydzeni.
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G Gutturi meo, et faucibus meis adhæreat lingva mea, 
si non bedixero tibi, et laudavero Nomen tuum, 
quod sanctum est, et liberat sperantes in te; in te 
cõfido, libera me Deus ab ista peste et locum istum, 
in quo Nomen tuum invocatur.

Gardłu memu i do ust moich przyschnie język, je-
śli nie będę Ci błogosławić i sławić Imienia Twojego, 
które Święte jest i wybawi w Tobie ufajacych. W To-
bie nadzieje pokładam. Zbaw mię, Boże mój, z zarazy 
tej powietrza i miejsce to, na którym wzywają imienia 
Twojego.

F Factæ sunt tenebræ super universam terram in morte 
tua, Domine Deus meus; fiat lubrica et tenebrosa 
diabolica potestas: et quia ad hoc venisti Fili Dei 
vivi, ut dissolvas opera diaboli: expelle tuâ potentia 
à loco isto, et à me ſervo tuo pestem istem discedat 
àér corruptus à me in tenebras exteriores.

Stały się ciemności nad całą ziemią w (czasie) śmierci 
Twojej, Panie Boże mój, stała się niebezpieczna i ciemna 
diabelska moc; i ponieważ na to przyszedłeś Synu Boga 
żywego, aby zniszczyć dzieła diabła, wygnaj Twoją 
mocą z tego miejsca i ode mnie sługi Twego tę zarazę, 
niech odejdzie zapsute powietrze ode mnie w ciemności 
zewnętrzne.

† Crux Christi defende nos, et expelle à loco isto, et 
servum tuum libera â peste ista; quia benignus es et 
misericors, et multæ misericordiæ, et verax.

Krzyżu Chrystusowy, broń nas! I odpędź z miejsca tego 
i sługę twego uwolnij od tej zarazy, ponieważ dobrotliwy 
jesteś i miłościwy, i wielkiego miłosierdzia, i prawdziwy!

B Beatus, qui non respexit in vanitates et insanias fal-
sas, in die mala liberabit eum Dominus. Domine in 
te speravi, libera me ab ista peſte.

Błogosławion, który nie spojrzał na marności i szaleń-
stwa fałszywe, w dniu złym wybawi go Pan! Panie, ufa-
łem w Tobie, uwolnij mnie od tej zarazy.

F Factus est Deus in adjutorium mihi, quia in Te spe-
ravi, libera me ab ista peste.

Stałeś mi się Boże wsparciem, bom w Tobie miał na-
dzieję. Uwolnij mnie od tej zarazy.

R Respice in me Domine Deus meus Adonai de sede 
sancta Majestatis tuæ, et miserere mei, et propter 
misericordiam tuam, ab ista pestilentia libera me.

Spójrz na mnie Panie, Boże mój Adonai ze świętej sie-
dziby Majestatu Twego i zlituj się nade mną, i dla miło-
sierdzia Twego, od tej zarazy racz mnie uwolnić.

S Salvatio mea tu es, sana me,et sanabor, salvum me 
fac, et salvus ero, Amen.

Ty jesteś moim Zbawieniem, uzdrów mię, a będę uzdro-
wion, zbaw mię, a będę zbawion. Amen.

Tekst łaciński za: Roman Zawadzki OSB, 1709, Metal na taxie y probie Opatrzności Boskiey Siła ważący, albo Moc y skutki 
Metalu Krzyża, Oyca y Patryarchy Benedykta Świętego, przeciwko morowemu powietrzu, czarom, y wszelkim chorobom — po 
różnych łacińskich, niemieckich y Polskich edycyach. Teraz znowu — przez jednego Kapłana Zak. Benedyktyn, Wilno (z tran-
skrypcją w opracowaniu Andrzeja M. Wyrwy).

Tłumaczenie za: Kornel Białobłocki, Zespół medalików z wykopalisk archeologicznych w Lubiniu pod Kościanem, Slavia An-
tiqua, t. 33, 1991/1992, s. 182–183, z uzupełnieniami Edwarda Skibińskiego — dziękujemy Panu Profesorowi za pomoc 
w uzupełnieniu tekstu tłumaczenia.
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Tomasz Hildebrandt
Toruń

Szkła okienne i naczyniowe

W latach 1993–2000 prowadzono w kościele w Gie-
czu badania archeologiczne, w trakcie których 

pozyskano przeszło 3200 fragmentów szkła. Wyraźną 
cechą szkieł z Giecza jest duże zróżnicowanie ilościowe 
zbioru pod względem technologii wytworzenia oraz 
pierwotnej funkcji przedmiotów (por. tabele 1 i 2). 
Wystąpiła tu wyraźna przewaga szkła okiennego nad 
pozostałymi kategoriami — fragmentami naczyń i wi-
traży. Szczególnie dużo odnaleziono szyb taflowych — 
stanowią one prawie 25% całości zbioru. W materiale 
rozpoznano także pozostałości innych oszkleń świą-
tyni — gomółki i krążki, które charakteryzuje bardzo 
zły stan zachowania oraz niewielka liczba — łącznie 
tylko 215 szkieł. Spośród 2618 fragmentów szkła okien-
nego — zaledwie 40 to fragmenty witraży, co stanowi 
nieco ponad 1,5% materiałów. Należy zwrócić przy 
tym uwagę, iż połowa z nich to fragmenty szkła ga-
binetowego z okresu 2. połowy XVI–1. połowy XVII 
stulecia, natomiast resztę stanowi zbiór szkieł barwio-
nych w masie — pozostałości witraża tradycyjnego. 
W związku z poziomym i pionowym przemieszaniem 
materiału w kontekście niewielkiego założenia archi-
tektonicznego, jakim jest giecki kościół, omówimy 
charakterystykę szkieł znalezionych na stanowisku, 
bez nacisku na konkretne jednostki stratygraficzno- 
-przestrzenne.

Zróżnicowanie zbioru szkieł z Giecza odzwierciedla 
przemiany w technologii produkowania wyrobów 
szklarskich oraz organizacji pracy w hutach na prze-
strzeni kilku stuleci obejmujących okres od około 2. po-
łowy XIV do XVIII/XIX wieku. Wydaje się to dobrym 
impulsem do przybliżenia, w skróconej formie, prob-
lematyki związanej z wytwórczością szkła od późnego 
średniowiecza w Polsce. W tym czasie (koniec XIII– 
początek XIV wieku) wraz z licznymi zmianami doty-
czącymi wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego 
zaszła także przemiana w organizacji wielu rzemiosł. 
Dotyczy to także rzemiosła szklarskiego, w którym do-
tychczasowa, wczesnośredniowieczna wytwórczość (oraz 
przetwórczość) szkła związana z grodami jest zastępo-
wana przez huty lokalizowane na terenach leśnych — 
poza zamieszkanymi osiedlami [Wyrobisz 1992, 401].

Na podstawie źródeł historycznych wiemy, że powsta-
wanie pierwszych hut szkła w tym okresie w Polsce mogło 
być powiązane z kolonizacją wiejską na prawie niemiec-
kim i że istniał związek późnośredniowiecznego i nowo-
żytnego hutnictwa szkła z tak zwanym rzemiosłem soł-
tysim. Okazuje się bowiem, że w okresie tym założenie 
wsi w pewnej odległości od huty było niezbędnym wa-
runkiem, by mogła owa huta sprawnie funkcjonować. 
Historyk Andrzej Wyrobisz [1968, 63–64] podaje także 
drugi aspekt tego zagadnienia: powstanie swoistego 
sprzężenia zwrotnego w momencie, gdy huty niejako 
przygotowywały miejsca pod przyszłą uprawę i umoż-
liwiały rozwój wsi przez prowadzoną trzebież lasów.

Tabela 2. szkła naczyniowe odkryte w Gieczu w sezonach 
badawczych 1993–2000

kategorie szkieł naczyniowych liczba

fragmenty pucharków dzwonowatych 117

fragmenty butelek 19

szkła nieokreślone 487

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. szkła okienne odkryte w Gieczu w sezonach 
badawczych 1993–2000

kategorie szkieł okiennych liczba

szyby taflowe 801

gomółki 63

krążki 116

fragmenty gomółek / krążków 36

szkła witrażowe (barwione w masie i malowane) 40

nieokreślone 1562

Źródło: opracowanie własne.
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Później (XV–XVI w.) huty szkła musiały dostosować 
się do istniejącej siatki osadniczej, gdyż dalszy rozwój 
osadnictwa przez zakładanie nowych ośrodków nie był 
ani potrzebny, ani możliwy.

Natomiast w XVIII stuleciu spotykamy się z akcjami 
celowego ograniczania hutnictwa szkła, na przykład 
w Małopolsce, z powodu negatywnych skutków nad-
miernego odlesienia. Pomijając wiele aspektów osa-
dzania się szklarzy, należy wspomnieć o rozmaitych 
przywilejach, które przyznawano im w tym momen-
cie. Szklarz-hutnik mógł otrzymać prawo do budowy 
młyna, kupowania dowolnej ilości piwa oraz swobod-
nego wypasu bydła na polanach, które były własnością 
starosty. W zamian miał rocznie uiszczać czynsz w usta-
lonej wysokości oraz oddawać staroście część wytworzo-
nych w hucie wyrobów [Wyrobisz 1968, 63–64, 67].

Huty szklarskie zakładano w lasach, które dostarczały 
głównych składników szkłotwórczych, czyli popiołu 
i potażu, oraz paliwa na opalanie pieców hutniczych. 
Niebagatelną rolę odgrywało także umiejscowienie huty 
w bliskiej odległości od cieków wodnych umożliwia-
jące płukanie piasków — równie ważnego, jak wyżej 
wymienione, składnika szkła [Dekówna 1992, 408; 
Olczak 1995a, 84]. 

Najważniejszym urządzeniem był piec wytopowo-
-wyrobowy służący do wytopu masy szklanej. Takie 
piece zbudowane z kamieni lub/i cegieł (połączonych 
gliną) jeszcze w XV wieku kształtem przypominały 
owalną kopułę, wewnątrz której znajdowało się pale-
nisko otoczone ławami do ustawiania tygli. W okresie 
późniejszym natomiast dominowały już konstrukcje 
posiadające osobne komory: ogniową i roboczą. Zazwy-
czaj piec wytopowo-wyrobowy mógł pomieścić kilka 
tygli, a każdy z nich stał przy otworze roboczym, przez 
który hutnik pobierał z tygla masę szklaną do wykona-
nia przedmiotu. 

Na proces wykonania gotowego wyrobu szklanego 
obok wytopienia masy składa się wiele czynności, które 
ze względu na właściwości fizyczne szkła trzeba prze-
prowadzać w odpowiednich warunkach. Toteż obok 
głównego pieca w hucie musiał funkcjonować także piec 
(lub komora w głównym piecu wytopowo-wyrobowym) 
do odprężania i stopniowego chłodzenia przedmiotów, 
czyli tak zwany oszów. W hutach wytwarzających szyby 
nadawano szkłu wymagany kształt w piecu prostowni-
czym lub w specjalnej komorze zwanej kaszuba [Ka-
mieńska 1987, 54; Wyrobisz 1992, 413–414; Rub-
nikowicz 1995, 55–60; Torzewski, Olczak 2002]. Od 
początku XVIII wieku zaczęły w Polsce powstawać ma-
nufaktury posiadające więcej pieców o różnej funkcji. 

Piece szklarskie były urządzeniami dość nietrwałymi 
i w wielu wypadkach ich przydatność do wytopu masy 

szklanej nie przekraczała roku. Należy zauważyć, że sta-
wianie od nowa pieca szklarskiego w hucie, musiało 
co jakiś czas doprowadzać do przerywania pracy, nie 
były to jednak krótkie przystanki — przebudowa pieca 
mog ła trwać od 3 do nawet 12 tygodni [Wyrobisz 1968, 
87–88].

Spośród narzędzi używanych przez hutników zdecy-
dowanie najważniejszym przedmiotem była tak zwana 
piszczel. Służyła ona do otrzymywania wszelkich przed-
miotów szklanych: naczyń, gomółek, krążków i innych. 
Następnym narzędziem był przyczepiec, którym przy-
czepiano przedmiot, żeby poddać go dalszym zabiegom 
formującym. Narzędziami do prac wykończeniowych 
były wszelkie nożyce i szczypce, które służyły do cię-
cia i obłuskiwania [Kamieńska 1987, 54]. Do połowy 
XVI wieku do cięcia szkła powszechnie używano roz-
grzanego żelaznego pręta, o którym pisał mnich Teofil 
[Kamieńska 1987, 159; por. Teofil Prezbiter 1998, 44]. 
Dopiero później, prawdopodobnie około roku 1550, 
rozpoczęło się na dobre używanie w tym celu diamentu 
[Buczkowski, Skórczewski 1938, 11; Tajchman 1979, 
21], którego wprowadzenie nie wyeliminowało jednakże 
używania szczypiec do obłuskiwania krawędzi szyb. 

Osobnym zagadnieniem jest wytwarzanie masy szkla-
nej, z której następnie formowano naczynia, ozdoby 
oraz szyby i szkła witrażowe. Otrzymywanie masy szkla-
nej jest złożonym procesem fizyko-chemicznym, który 
przebiegał w zróżnicowany sposób na przestrzeni dzie-
jów produkcji szklarskiej; na nasze potrzeby bardzo 
ogólnie przyjrzyjmy się technologii stosowanej w okresie 
funkcjonowania leśnych hut szklanych. 

W pierwszej fazie (w której obrębie można wydzie-
lić kilka etapów) przepalano i wstępnie stapiano zestaw 
szklarski na masę szklaną w temperaturze 900–1200°C. 
Temperatura przepalania zestawu mogła być natomiast 
niższa, jeśli w jego składzie był większy udział topników. 
Osiągnięcie wyższej temperatury także było możliwe, 
jednakże już przez krótszy czas. Dopiero w okresie roz-
woju nowocześniejszych pieców stosowanych w manu-
fakturach uzyskiwano wyższe temperatury przez dłuższy 
czas, co zmniejszało powstawanie niepożądanych za-
nieczyszczeń. Ich eliminowanie następowało w trakcie 
kolejnych etapów wytwarzania masy szklanej. Dopiero 
oczyszczoną masę ponownie podgrzewano do konsy-
stencji płynnej, z której można było formować rozma-
ite wyroby.

Produkcja szklarska na przestrzeni dziejów (także 
w okresie późnego średniowiecza — nowożytności 
w Polsce) charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem 
pod względem stosowanych receptur masy szklanej. 
Głównym surowcem do wytopu szkła w przeszłości 
był piasek — źródło krzemionki. Istotnym składni-
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kiem, mającym długą tradycję stosowania, był ołów. 
Szczególnie duże zastosowanie w okresie funkcjono-
wania hut szklanych miał popiół drzewny oraz potaż, 
który otrzymywano przez oczyszczanie oraz ługowanie 
popiołu. Bardzo ważnym składnikiem masy na prze-
strzeni dziejów była również soda, a także tlenek wapnia. 
W wyniku analiz odnalezionych szkieł stwierdzono, że 
w późnym średniowieczu upowszechniła się receptura 
wapniowo-potasowo-krzemowa, która była też stoso-
wana w innych krajach europejskich [Dekówna 1992, 
391, 402–403; Olczak 1995a, 84]. 

Szklenie okien architektury sakralnej na terenie ziem 
polskich ma metrykę sięgającą co najmniej 1. połowy 
XI stulecia [Olczak 2000b]. W okresie średniowiecza 
i nowożytności szkło okienne wytwarzano na kilka róż-
nych sposobów. Część szyb mogła być wykonywana 
przez odlewanie w specjalnych formach (między innymi 
drewnianych i kamiennych). Jednakże na podstawie 
dostępnych źródeł nie jesteśmy w stanie tego jedno-
znacznie udowodnić. Przesłanką mogą być wzmianki 
historyczne oraz niektóre szyby średniowieczne z te-
renu Polski [Dąbrowski 1961, 402; Dekówna 1992, 
398–399, 405; Olczak 1995b, 289; 2003, 45].

Od późnego średniowiecza dominowały zróżnico-
wane techniki wydmuchiwania szkła. Jedną z nich — 
produkcję z tak zwanego cylindra — przekazuje nam 
mnich Teofil. Na początku wydmuchiwano bańkę 
szklaną o wydłużonym kształcie, a następnie obci-
nano oba jej końce; pozostałą, środkową część roz-
cinano rozgrzanym prętem żelaznym i wkładano do 
rozpalonego pieca. Szkło zaczynało mięknąć i cylin-
der rozpłaszczano, a uzyskane tafle wkładano do pieca 
odprężającego. Pozostawało już tylko pokrojenie szkła 
rozgrzanym prętem na wymagane kształty [Kamieńska 
1987, 77–78; Letkiewicz 1995, 60–61; Teofil Prezbiter 
1998, 37–39].

W kościele w Gieczu pozyskano kilkaset fragmentów 
szyb wykonanych w tej technice, o zróżnicowanych for-
mach. Są to między innymi kąciki (29 sztuk), czyli szybki 
o kształcie trójkątnym uzupełniające wolne przestrze-
nie w oszkleniach gomółkowych i krążkowych (il. 1.).

Charakterystyczną formą z Giecza są także pozo-
stałości szyb sześciobocznych (il. 2.), które miały sze-
rokie zastosowanie w Polsce od XVI do XVIII wieku 
[por. Frycz, Brygier 1972, 375; Tajchman 1979, 97; Na-
wracki 1995, 249–252; Ciepela-Kubalska 2000, 239].

Szyby te wycinano przy pomocy kolby szklarskiej lub 
diamentu, a następnie obłuskiwano narożniki. Średnica 
szyb sześciobocznych z Giecza wynosi około 13–15 cm, 
natomiast szerokość 1,60–1,90 mm. Wymiary te są więc 
podobne do analogicznych szyb z innych stanowisk. 
W omawianym okresie (w Polsce poświadczone od 
2. połowy XIV wieku) wytwarzano także szyby okrąg- 
łe z charakterystycznym zawinięciem — tak zwane go-
mółki (il. 3.). 

Il. 3. Gomółka, szybka o kolistym kształcie i charaktery-
stycznym zawinięciu na krawędzi; wykonana z bezbarw-
nego szkła przez wydmuchiwanie

Il. 1. Kąciki. Wycięte ze szkła taflowego, z gomółek lub 
krążków, o retuszowanych krawędziach, stanowiły uzupeł-
nienie pustej przestrzeni miedzy gomółkami lub krążkami

Il. 2. Szyba sześcioboczna; wycinane z bezbarwnego szkła 
taflowego, niektóre o retuszowanych krawędziach, na 
wszystkich widoczne ślady po ołowianej oprawie a także 
działania wysokiej temperatury 
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Produkcja gomółek przebiegała w następujący spo-
sób: hutnik wydmuchiwał dużą bańkę z masy szkla-
nej, a potem podnosił ją na piszczeli do góry i obra-
cał szybko wokół osi. Bańka w wyniku działania siły 
odśrodkowej przybierała kształt spłaszczonego naczy-
nia z dużym wypukłym dnem. Następnie rozcinano ją 
wzdłuż linii wyznaczonej największą średnicą, a piszczel 
z kapą odrzucano. Do owej bańki przylepiano pręt, ca-
łość wkładano do pieca i obracano. Ścianki zaginały się 
do środka i tworzyły brzeg zwany zawinięciem [Olczak 
1983, 115; Kamieńska 1987, 78]. Z gomółek wykony-
wano także szybki o innym kształcie, co dotyczy również 
szkieł z Giecza — w tym niektórych sześciobocznych 
[Wyrobisz 1968, 125].

W omawianym okresie wytwarzano i inne szyby 
okrągłe — krążki (il. 4.), wykonywane w procesie 
wydmuchiwania bańki, której nie przecinano, a je-
dynie po oddzieleniu od piszczeli przyczepiano ufor-
mowane naczynie do przyczepca i kręcono nim dalej 
z dużą szybkością tak, że się spłaszczało [Kamieńska 
1987, 78]. Być może krążki powstawały jako jeden 
z produktów w procesie wytwarzania szkła płaskiego. 
W tym wypadku byłyby denkami dużych wydmuchiwa-
nych naczyń, z których ścianek tworzono szkło taflowe 
(Tajchman 1979, 23).

Szkła do produkcji witraży były wykonywane za-
równo w hutach (w technologiach opisanych powyżej), 
jak i przez witrażowników miejskich. Trzeba jednak za-
uważyć, że o ile huty pod tym względem ograniczały się 
zazwyczaj do dostarczania szklarzom miejskim surowca 
(na przykład tafli szkła barwionego w masie), o tyle nie 
zajmowały się wykonywaniem samych witraży, co było 
zazwyczaj domeną właśnie rzemieślników miejskich 
(którzy także barwili szkło) [Frycz, Brygier 1972, 377].

Witrażownictwo w Polsce podlegało na przestrzeni 
dziejów licznym zmianom i odzwierciedlało w tym 
względzie szersze tendencje zachodzące zarówno w tech-
nologii wytwarzania szkła okiennego, jak i w modzie 

oraz zapotrzebowaniu na poszczególne sposoby przy-
ozdabiania i osłaniania otworów okiennych. Ze względu 
na ograniczone możliwości wydawnicze zwróćmy 
uwagę tylko na dwie interesujące nas kategorie szkieł 
witrażowych.

Pierwszą z nich stanowią szkła barwione w masie 
(w kolorach niebieskim — kobaltowym, zielonym 
i żółtym) będące pozostałościami witraża tradycyjnego, 
szczególnie popularnego na ziemiach polskich w okre-
sie późnego średniowiecza oraz odrodzonego w czasach 
nowożytnych. 

W gieckim kościele odnaleziono tylko 20 szkieł tego 
typu, z których kilka może mieć metrykę średnio-
wieczną (il. 5.). Wyróżniają się one spośród pozostałych 
nierówną powierzchnią, dość dużą zawartością pęcherzy 
powietrza w szkle, większą szerokością (ponad 4 mm) 
oraz zaretuszowanymi krawędziami; podobne szkła 
o chronologii średniowiecznej odnajdywano w wielu 
miejscach na terenie kraju [Dzięciołowski 1972, 173–
174; Olczak 1995b, 276, 288, 290; 1998, 452–453]. 
Choć temat średniowiecznego witraża gieckiego nie jest 
możliwy do ustalenia, warto zwrócić uwagę na fakt, że 
jest to kolejne (obok gomółek) źródło umiejscawiające 
szklenie okien świątyni bardzo wcześnie. 

W kościele w Gieczu odnaleziono także fragmenty 
szlacheckiego witraża herbowego (szkło gabinetowe) 
z okresu 2. połowy XVI–1. połowy XVII stulecia (il. 6.). 
Jest to pierwszy w Polsce tego typu zabytek, który zre-
konstruowano ze źródeł pozyskanych w trakcie badań 
archeologicznych; dotychczas na podstawie ikonografii 
oraz przetrwałych do naszych czasów szkieł znamy za-
ledwie 12 tego typu szyb w kraju. 

Witraż wykonany został na podobraziu z szyby taflo-
wej w technice pokrywania szkła tak zwaną żółcienią 
srebra (farba zawierająca sole siarkowe lub chlorowe 
srebra) oraz emalią w kolorach zielonym, czerwonym, 
białym i brązowym [Buczkowski, Skórczewski 1938; 
Kamieńska 1987, 158; Letkiewicz 1995, 75; 2000]. 

Il. 4. Krążki; wykonane z bezbarwnego szkła przez wy-
dmuchiwanie

Il. 5. Szybki witrażowe, wykonane ze szkła barwionego, 
wykonywane formach lub przez wydmuchiwanie



101

Tomasz Hildebrandt Szkła okienne i naczyniowe

Obie warstwy malarskie położono i wypalono prawdo-
podobnie osobno. Malunek przedstawia najprawdopo-
dobniej herb Jastrzębiec lub Ślepowron, a całość kom-
pozycji uzupełnia bogata ornamentyka roślinna (il. 8.). 

Szyba ta zdobiła większą błonę szklaną wykonaną 
z krążków lub szyb sześciobocznych jak uczyniono w ok-

nach kościoła w Miedzierzy lub w Czermnicy [Frycz, 
Brygier 1972, 374–375] oraz jak jest przedstawiane 
w malarstwie epoki, np. obraz Astronom Jana Vermeera. 
Sposób ujęcia kompozycji oraz znane analogie świadczą, 
iż był to witraż herbowy, fundowany przez osobę stanu 
szlacheckiego; szyby tego typu umieszczano zazwyczaj 
w świątyniach traktowanych przez okoliczną szlachtę 
jako swoiste mauzolea, w obrębie których chowano 
członków rodu. Najbardziej zbliżonymi pod względem 
stylistyczno-formalnym są witraże: Marcina Laskow-
skiego herbu Korab z Wawelu i Stanisława Przeręb-
skiego herbu Nowina z Miedzierzy, stworzone w latach 
1614–1621 [Letkiewicz 1995, 180–181, 188–189]. 

Odnalezione w kościele szyby i witraże w różnoraki 
sposób wypełniały w przeszłości otwory okienne. Należy 
przy tym pamiętać, że z przyczyn obiektywnych (słaba 
czułość chronologiczna pozostałości szyb, remonty koś-
cioła na przestrzeni dziejów i zakłócona stratyfikacja sta-
nowiska) nie jest możliwa wierna rekonstrukcja oszkleń 
funkcjonujących w świątyni. 

Jednymi z najwcześniejszych (prócz witraża o nie-
ustalonej kompozycji ze szkieł barwionych w masie) 
mogły być oszklenia gomółkowe, które przybierały na 
przestrzeni dziejów różne formy. Gomółki można było 
wstawiać w drewniane okiennice, które mamy archeo-
logicznie poświadczone w Starej Ładodze w XII wieku, 
a na zamku w Carcassonne już w końcu XI stulecia 
[Tajchman 1979, 8–9, 66, 96; Olczak 1995b, 305]. Od 
późnego średniowiecza szyby gomółkowe i krążkowe 

Il. 6. Witraż herbowy zrekonstruowany z 12 szkiełek, XVI– 
–XVII wiek; na fotografii widoczny ptak z pierścieniem 
w dziobie (w górnej części), żółcone krawędzie tarczy 
herbowej oraz krzyż kawalerski w środku; widoczne także 
krawędzie podkowy wokół krzyża

Il. 7. Rysunek witraża herbowego

Il. 8. Rekonstrukcja rysunkowa witraża herbowego; przed-
stawienie ptaka z pierścieniem w dziobie oraz tarczą her-
bową wraz z krzyżem kawalerskim i podkową skierowaną 
ocelami ku górze; u góry labry, u dołu po obu stronach 
tarczy ornamentyka roślinna
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Niektóre z gieckch gomółek i krążków noszą ślady dzia-
łania wysokiej temperatury, co jest prawdopodobnie 
związane z pożarem 1713 roku. W małych, umieszczo-
nych wysoko i rozglifionych oknach gieckiego kościoła 
szyby takie byłyby w stanie przetrwać bardzo długo. 

Prawdopodobnie późniejsze chronologicznie są oszkle- 
nia z szyb sześciobocznych, które układano we wzór or-
namentalny podobny do plastra miodu (il. 10.). 

Należy zwrócić uwagę, że w materiale odnaleziono 
szyby sześcioboczne wycięte ze szkła wykonanego w róż-
nych technikach (szkło taflowe, gomółki), co może 
świadczyć o wykonywanych naprawach. Podobne oszkle- 
nia zachowały się do dziś między innymi w fasadzie 
kamienicy miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Oszklenia 
z szyb sześciobocznych mogły prawdopodobnie stano-
wić ostatnie przeszklenia w oknach gieckiego kościoła 
przed zniszczeniem w 1713 roku. Jednakże w momen-
cie katastrofy w otworach okiennych w jakimś stopniu 
funkcjonowały także oszklenia starsze: krążkowo-go-
mółkowe, będące prawdopodobnie reliktem szklenia 
okien w późnym średniowieczu.

Wśród zgromadzonych materiałów archeologicznych 
wyróżniono także trzy fragmenty ołowianych dwuteow-
ników służących do oprawy zwykłego szkła okiennego 
i witraży (il. 11.). Ich kształt sugeruje, że oprawiały szkła 
zarówno o prostych, jak i o łukowatych krawędziach.

W świątyni odnaleziono także kilkaset fragmentów 
naczyń, przy czym 117 stanowiło pozostałości puchar-
ków dzwonowatych, użytkowanych w Polsce od schyłku 
XVI po XVIII wiek (il 12.–13.). 

Il. 12. Rekonstrukcja pucharka dzwonowatego

były także wpuszczane w ołów, gdzie puste przestrzenie 
między nimi uzupełniano szkłami o właściwym, rom-
bowym lub trójkątnym kształcie [Lacroix 1874, Il. 223, 
307; Tajchman 1979, 97].

W kościele gieckim zastosowano oszklenia z rzędami 
szyb przesuniętych w ten sposób, że przestrzenie między 
nimi uzupełniano trójkątnymi kącikami (il. 9.), po-
dobnie jak uczyniono w znanych oknach przetrwałych 
do naszych czasów (por. okna kościołów św. Leonarda 
w Lubiniu i Najświętszej Maryi Panny w Probostwie). 

Il. 9. Rekonstrukcja umiesz-
czenia gomółek i kącików

Il. 10. Rekonstrukcja oszkle-
nia z szyb sześciobocznych

Il. 11. Oprawy szyb z ołowiu
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Il. 13. Czasze i stopki pucharków
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Mają one nieznacznie zróżnicowane formy, wynikające 
między innymi z różnych sposobów wytwarzania (wyko-
nywano je całkowicie ręcznie lub wydmuchiwano w for-
mie). Naczyniom tym przez kilkadziesiąt lat archeolodzy 
i historycy przypisywali różne funkcje [Ciepiela 1966; 
1975; Olczak 1978; Markiewicz 2005]. Analiza źródeł 
historycznych dotyczących omawianego kościoła („Koło 
drzwi tych w prostokątnem zagłębieniu mieści się pół-
okrągło zakończona od góry skrywka, jakby na naczynia 
kościelne w blizkości ołtarza, która zdaje się mieć dawny 
charakter” [Sokołowski 1888, 93–105]) oraz planigrafia 
odnalezionych fragmentów pucharków wskazują na pra-
womocność tezy poznańskiego i toruńskiego archeologa 
Jerzego Olczaka [2000a], że naczynia te pełniły bliżej 
nieokreśloną rolę liturgiczną (być może jako ampułki 
na wodę i wino podawane kapłanowi podczas mszy).

Choć blisko połowę omawianego materiału stanowi 
tak zwana stłuczka szklana, to jednak z wielu wzglę-
dów wartość poznawcza całej bazy źródłowej jest nie 
do przecenienia dla kilku dziedzin wiedzy. Materiały 
te stanowią niezwykle cenny zbiór do poznania przy-
najmniej aspektu gospodarczego, społecznego i reli-
gijnego funkcjonowania społeczności okolic Giecza 
(i nie tylko!) w przeszłości. Różnorodność technolo-
giczna i formalna odnalezionych w kościele fragmentów 
szkła w pełni odzwierciedla ogólną tendencję pojawiania 

się poszczególnych przeszkleń w architekturze na tery-
torium kraju w okresie od 2. połowy XIV do 1. po-
łowy XIX wieku. Materiał ten jest więc świadectwem 
nieprzerwanej i istotnej wagi świątyni jako lokalnego 
centrum religijnego, która pełniła także zróżnicowane 
funkcje społeczne [por. także Krzyślak 2002]. Była ona 
przedmiotem zainteresowania mieszkańców zarówno 
w kwestii jej stanu zachowania (osłona miejsca sacrum 
przed czynnikami zewnętrznymi), jak i w kwestii zapew-
nienia jej pewnych walorów estetycznych wnoszonych 
przez poszczególne formy oszkleń (na przykład witra-
żowych), których nie gwarantowały błony z preparo-
wanych skór lub pęcherzy rybnych, stosowanych do 
przesłaniania okien także w okresie nowożytnym. Warto 
zwrócić uwagę, że szklenie okien było ostatnim etapem 
złożonego i kosztownego procesu obejmującego wy-
tworzenie szkła w hucie, transport do miejsca przezna-
czenia oraz wykonanie projektu. Decydując się na taką 
inwestycję, instytucja kościelna, władza lokalna bądź 
nieznani fundatorzy musieli sprostać wielu problemom 
natury technicznej oraz finansowej. Pozostałości szklane 
stanowią więc namacalny dokument, że Giecz wraz ze 
swoimi mieszkańcami, mimo niewielkiego znaczenia 
w pojęciu administracyjnym, gospodarczym i handlo-
wym, nigdy nie stanowił zamkniętej enklawy odosob-
nionej od wpływów kultury. 
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Monety

Badania kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja 
w Gieczu przyniosły 690 monet i jeden liczman. 

Jest to największy inwentarz numizmatyczny zebrany 
dotąd w polskim kościele, a wyróżnia się też na tle eu-
ropejskim, chociaż znane są kościoły skandynawskie, 
w których znaleziono nawet parę tysięcy monet.

Najstarsze monety są z XII wieku. Materiał masowy 
zaczyna się w wieku XV, po czym stopniowo narasta, 
osiągając szczyt w drugiej połowie wieku XVII. Wiek 
XVIII przynosi głęboki spadek, a następne stulecie zo-
stawiło już tylko nieliczne egzemplarze.

XII wiek

Poczet numizmatów z gieckiego kościoła rozpoczyna 
moneta polska — denar Władysława II Wygnańca 

(1138–1146) typu II (Książę / św. Wojciech), z wnę-
trza budowli (il. 1.). Inaczej niż monety Bolesława 
Szczodrego, Władysława Hermana czy jeszcze Bolesława 
Krzywoustego, które widzimy głównie we wschod-
niej połowie Polski, denary Władysława Wygnań- 
ca znane są w Wielkopolsce ze stosunkowo licznych 
znalezisk. 

Prawdopodobnie dopiero druga ćwierć XII wieku — 
właśnie czasy Władysława Wygnańca — była okresem 
formowania jednolitego rynku monetarnego obsługi-
wanego przez centralną mennicę książęcą. Fakt, że bita 
w Krakowie moneta dociera tutaj z trudem i stopniowo, 
świadczy, że mennica krakowska, niewspomagana przez 
warsztaty lokalne, nie była w stanie — mimo obowiązy-
wania systemu powszechnej renowacji, czyli wymiany 
całej monety w kraju co kilka lat — zaopatrzyć całej 
Polski w bieżącą monetę.

Il. 1. Denar polski Władysława II Wygnańca (1138–1146) z mennicy w Krakowie [ok. 1140/1–1143/4]

Rv. legenda nieczytelna, popiersie św. Wojciecha na wprost, z pastorałem w prawej i Ewangelią w lewej dłoni
Av. imitacja legendy, półpostać księcia na wprost, z mieczem w prawej i tarczą w lewej ręce, po prawej miniatura 
zamku (znak menniczy)
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XIII–XIV wiek

Moneta Władysława II pozostaje jednak odosobniona 
w kościele św. Mikołaja. Kolejna w czasie moneta jest 
aż o około półtora stulecia młodsza: przypuszczalnie 
meklemburska z ostatniego dwudziestolecia XIII wieku 
(il. 2.).

Co szczególnie ciekawe, jest to moneta nieznanego 
dotychczas typu (przynajmniej z jednej strony). Rewers, 
strona z krzyżem, znajduje bliską analogię w Meklem-
burgii, druga strona jednak zamiast turzej głowy, godła 
książąt meklemburskich, przedstawia klucze, przypusz-
czalnie wskazujące, że patronem miejscowości, w której 
monetę wybito, był św. Piotr. Możliwe więc, że mimo 
obcych analogii mamy do czynienia z monetą miej-
scową, symbolika jej bowiem dawałaby się związać z bi-
skupstwem poznańskim (pod wezwaniem św. Piotra), 
które dostało w 1232 roku od Władysława Odonica 
prawo bicia monety w Krobi, a w 1314 roku także od 
Władysława Łokietka w Słupcy. Na razie jednak musi 
to pozostać luźną sugestią do sprawdzenia w następ-
nych znaleziskach.

Do pierwszej połowy XIV wieku możemy przypo-
rządkować trzy brakteaty guziczkowe (jednostron-
nie bite monety o wydatnym reliefie). Są niezmiernie 
trudne w interpretacji, nie noszą bowiem żadnych na-
pisów, a jedynie proste symbole bardzo rozmaitej, a nie-
jasnej treści. Ciekawe, że wobec wielkiej mnogości zna-
nych typów brakteatów guziczkowych aż dwie z trzech 
monet przedstawiają to samo: gwiazdę i księżyc. Mimo 
to różnią się nieco między sobą. Problemem w interpre-

tacji monet tego rodzaju, z bardzo prostymi znakami, 
jest rozróżnienie, kiedy mamy do czynienia z wariacją 
wewnątrz jednej emisji, a kiedy z niezależnym użyciem 
tego samego znaku w różnym miejscu lub czasie. Choć 
motyw gwiazdy i księżyca jest na polskich brakteatach 
bardzo częsty, to jednak za każdym razem występuje 
w innej postaci. Oba brakteaty znalezione w Gieczu, 
o tym samym motywie i mające bardzo podobne pa-
rametry, mogą pochodzić z jednej, miejscowej emisji 
z pierwszej połowy XIV wieku. Mimo bowiem odro-
dzenia Królestwa Polskiego, aż do 2. połowy XIV wieku 
przetrwała regionalna emisja monet w poszczególnych 
ziemiach.

Kolejne monety pochodzą z czasów Kazimierza Wiel-
kiego (1333–1370). Krakowskie denary z głową i orłem 
bito przez prawie całe jego panowanie. Dwa z nich, 
wraz z trzecią, nierozpoznaną monetą, znaleziono w ze-
spole w grobie. Jeszcze jeden denar krakowski Kazi-
mierza znaleziony został luzem. Znaleziska denarów 
krakowskich tego króla w Wielkopolsce są rzadkie, ale 
nie wyjątkowe. Podobnie jak w czasach Władysława 
Wygnańca, centralna emisja monety monarszej stop-
niowo rozprzestrzeniała się w kraju. Z monetą krakow-
ską rywalizowała bowiem lokalna, choć bita pod imie-
niem tego samego władcy. Były to nie tylko brakteaty, 
ale także niezwykły denar, który — między innymi 
dzięki odkryciu go w kościele św. Mikołaja — pozwolił 
zidentyfikować nieznaną dotychczas regionalną emisję 
monet Kazimierza Wielkiego w Pyzdrach (il. 3.). 

Nie znaleziono w Gieczu denarów Kazimierza bitych 
w Poznaniu ani w Kaliszu. Można zauważyć, że znale-

Il. 2. Srebrny denar Meklemburgii–Werle (?) [1280–1300]; krążek rozklepany z prostokąta

Av. podwójny klucz (?), w romboidalnym uchu pierścień z kulką, z boków dwa pierścienie
Rv. krzyż równoramienny o ramionach dzielonych na trzy sekcje i zakończonych poprzeczkami, w kątach pierście-
nie z kulkami
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zisko to mocno podkreśla związek między upadkiem 
Giecza a rozwojem Pyzdr, dostrzegany przez badaczy 
osadnictwa. Pokazuje, że Giecz pozostawał w zasięgu 
obiegu monety pyzdrskiej. Tym razem proces centrali-
zacji mennictwa odbywał się tylko w obrębie monety 
drobnej, bo do poważniejszych transakcji służyły cze-
skie grosze.

Monet królewskich pochodzących z czasów andega-
weńskich (1370–1386) nie znaleziono w Gieczu. W za-
sadzie bowiem nie występują one poza Ziemią Krakow-
ską i Sandomierską, co najprawdopodobniej oznacza, że 
nie rozpoznaliśmy jeszcze monet królewskich Ludwika 
i Jadwigi, wybitych w innych ziemiach. W Wielkopol-
sce pełniły ich rolę lokalne emisje poznańskie. Mamy 
w kościele dwie takie monety; pierwszą datujemy na 
panowanie króla Ludwika, drugą jest dyskusyjny denar 
z literą P, który z wahaniem kładziemy na czas bezkróle-
wia po śmierci Ludwika lub samodzielnego panowania 
królowej Jadwigi.

Odrębność wielkopolskiego rynku monetarnego 
zanika dopiero za Władysława Jagiełły (1387–1434). 
Mimo istnienia miejskich denarów poznańskich z cza-
sów tego władcy, w Gieczu mamy tylko jego monety 
królewskie, których razem zebrano aż 21. Mamy poza 
tym dobrze zachowany (chyba więc niedługo używany 
w obiegu) wczesny półgrosz (kwartnik duży) Włady-
sława Jagiełły z lat 1394–1395, stosunkowo dużą mo-
netę srebrną, największą w zespole znalezisk w Gieczu. 
Półgrosz znaleziono w kontekście grobowym, co może 
łączyć się z jego wyjątkową wielkością. Są też kwartniki 
małe (tzw. ternary) tego króla, wybijane w ostatnich la-

tach XIV i pierwszych XV wieku (trzy z pięciu mogły 
powstać jeszcze w XIV stuleciu). Kwartniki małe Wła-
dysława Jagiełły są rzadkie w skarbach, ale stosunkowo 
częste w znaleziskach luźnych. Ostatnie lata XIV wieku 
odznaczają się wyraźnym wzrostem liczby monet i ta 
nasilona depozycja utrzyma się na mniej więcej stałym 
poziomie przez wiek XV.

Łącznie zatem z XIV wieku do reformy monetarnej 
Władysława Jagiełły z 1396 roku mamy w kościele 
św. Mikołaja 10 monet. To sporo, bo znaleziska drob-
nych monet z XIV wieku są w Polsce rzadkie. Nie ma 
w materiale najczęściej spotykanych monet z tego stu-
lecia — czeskich groszy praskich. Prawdopodobnie wy-
nika to stąd, że mechanizm, który powodował odkła-
danie się monet w kościele i jego sąsiedztwie, dotyczył 
wówczas głównie monety najdrobniejszej, denarowej. 
Mimo widocznej infiltracji monety krakowskiej Kazi-
mierza Wielkiego materiał giecki stanowi świadectwo 
malejącej z czasem odrębności monetarnej Wielkopol-
ski w XIV wieku.

XV wiek

Stulecie XV, zarówno w emisji polskiej monety, jak 
w badanym zbiorze, zdominowane jest przez tzw. de-
nary jagiellońskie, czyli drobne, anonimowe mo-
nety z koroną po jednej, a orłem po drugiej stronie. 
Wykazują one praktyczną ciągłość reprezentacji pol-
skiego mennictwa królewskiego, trwającą aż do XVII 
wieku. 

Il. 3. Srebrny denar wielkopolski Kazimierza Wielkiego (1333–1370) z mennicy w Pyzdrach [lata 50.–60. XIV w.]

Av. [K?.]REGIS [POLONIE] (Kazimiri? Regis Polonie), orzeł w koronie w prawo
Rv. [MONET]A.PI[ZR] (Moneta Pizrensis), gwiazda sześciopromienna
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Na uwagę zasługują dwa denary o szczególnej formie: 
niewybite w mennicy, lecz wycięte z półgroszy Włady-
sława Jagiełły. Monety takie wystąpiły już kilkakrotnie 
w znaleziskach. Niektórzy badacze uważają, że okazy 
takie były wycinane z półgroszy zniszczonych (połama-
nych), by w ten sposób uratować choćby część ich war-
tości obiegowej. Nie widać jednak w znaleziskach, by 
półgrosze Władysława Jagiełły były szczególnie łamliwe. 
Półgrosze wybijano z lepszego srebra niż denary, toteż 
sensowniejsze wydałoby się przetopienie tych pierw-
szych w przypadku ich uszkodzenia. 

Z czasów Władysława Jagiełły mamy nie tylko de-
nary (razem 15, w tym 14 datowanych już na XV stule-
cie), ale także dalsze monety większe — kwartniki małe 
(oprócz poprzednio wspomnianych trzech, dwa kolejne 
zostały wybite już w XV wieku). 

Następny władca, król Władysław III, nie wybijał — 
jak sądzimy — w Polsce monet większych niż denary. Te 
zaś mennica krakowska wypuszczała w znacznej obfitości 
i złej jakości, finansując w ten sposób prowadzone przez 
króla wojny o tron czeski, a potem węgierski. Inflacja ta 
ułatwiała działalność mennicom fałszerskim, zarówno 
w Królestwie, jak i na zewnątrz jego granic, głównie na 
Śląsku. Ta sytuacja znajduje szerokie odzwierciedlenie 
w znaleziskach, również w gieckim kościele. Denarów 
Władysława Warneńczyka, które w oczach dzisiejszego 
badacza uchodzą (niekoniecznie słusznie) za prawdziwe, 
naliczyliśmy aż 42. Są one anonimowe, ale przyjęte ich 
wydzielenie spośród innych denarów jagiellońskich za 
pomocą znaków w formie ^, umieszczonych nad obrę-
czą korony na awersie, przystaje do znalezisk i wiedzy 

historycznej. Dochodzą do nich jeszcze cztery mniej lub 
bardziej prawdopodobne fałszerstwa. Również panowa-
nie następnego króla, Kazimierza IV Jagiellończyka, po-
zostawiło w Gieczu znaczną liczbę drobnych monet — 
38, do tego osiem fałszywych i jeden nieokreślony co do 
władcy denar jagielloński z XV wieku. Łącznie mamy 
więc 107 monet z grupy denarów jagiellońskich, w tym 
12 uchwytnych fałszerstw. Te ostatnie stanowią zatem 
znaczną część denarów piętnastowiecznych, co ilustruje 
plagę fałszerstw drobnej monety, trapiącą Polskę od lat 
trzydziestych aż do końca XV stulecia. 

Nie ma natomiast w kościele św. Mikołaja pospo-
litych półgroszy Kazimierza Jagiellończyka. Półgrosze 
mamy z czasów Jana Olbrachta (pięć sztuk), często spo-
tykane w luźnych znaleziskach, zapewne z racji pozosta-
wania w obiegu przez wiele dziesięcioleci po wybiciu. 
Jest wśród nich rzadki okaz z pierścieniem u dołu otoku, 
odmiany bitej na przełomie lat 1498/9.

Godne uwagi są monety obce z XV stulecia: pięć 
małych, srebrnych, pomorskich denarów Vinkenaugen 
(trzy ze Szczecina, jeden z Kołobrzegu, jeden ze Star-
gardu) i jeden meklemburski, raczej z pierwszej połowy 
wieku, oraz cztery halerze dolnośląskie z drugiej połowy 
stulecia: z Głogowa, Świdnicy i Ziębic. Kwarting Zyg-
munta Luksemburskiego, inflacyjna moneta węgier-
ska, spotykany jest stosunkowo często w Polsce. Naj-
ciekawszy jest brakteat Chociebuża z rakiem, nieznany 
z literatury. Wybito go prawdopodobnie w 1483 roku. 
Druga moneta łużycka, halerz zgorzelecki z czasów Ma-
cieja Korwina, jest dość typowa i wskazuje na związki 
hand lowe Wielkopolski i Śląska, gdzie takie monety 

Il. 4. Halerz świdnicki Macieja Korwina, króla Węgier i Czech (1469–1490) z mennicy w Świdnicy [1470–1474]; bilon

Av. półpostać św. Wacława w płaszczu i aureoli, z proporcem w prawicy i tarczą z orłem w lewicy
Rv. tarcza hiszpańska dwupolowa, w prawym polu cztery belki, w lewym wspięty lew dwuogoniasty, nad tarczą litera M, 
z lewej odwrócone B, z prawej niewidoczne R (Matthias Bohemiae Rex); ślady powtórnego wybicia
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pojawiają się częściej (il. 4.). Związki te udokumento-
wane są też współczesnymi halerzami dolnośląskimi. 

Łącznie z XIV–XV wieku mamy z kościoła w Gieczu 
145 monet wraz z nieokreślonymi. To spora grupa, 
pozwalająca na porównanie z materiałem z innych 
miejsc. W Gnieźnie na Górze Lecha pozyskano w toku 
badań 56 pojedynczych monet z XIV–XV wieku, w Po-
znaniu na terenie klasztoru dominikanów na Garba-
rach — 23 monety, a w Starym Mieście pod Koninem 
we wnętrzu kościoła romańskiego (bardzo podobne 
stanowisko) — 69. Wszystkie te stanowiska wykazują 
przewagę denarów jagiellońskich, pojedyncze mo-
nety wielkopolskie i krakowskie Kazimierza Wielkiego 
(w Poznaniu wprawdzie nie na Garbarach, ale w Od-
wachu) i unikatowe egzemplarze nieznanych skądinąd 
brakteatów. Są też w niewielkiej liczbie denary pomor-
skie i śląskie. Wspólny wszystkim czterem stanowiskom 
jest brak monety brandenburskiej i — oprócz Pozna-
nia — także czeskiej. Są też różnice. W Gnieźnie jest 
aż 10 brakteatów i jeden szeląg Krzyżaków pruskich, 
a także monety elbląskie Kazimierza Jagiellończyka. 
Monet pruskich nie ma w pozostałych miejscach. Gnie-
zno zatem leżało w strefie napływu monety krzyżackiej, 
która nie docierała do niedalekiego przecież Giecza. 
Sukcesorem tej monety w jakiejś mierze był pieniądz 
Prus Królewskich, w tym elbląski. W zespole poznań-
skim mamy również monetę łużycką — halerz miasta 
Zgorzelca. Halerze zgorzeleckie wszakże były monetami 
bitymi obficie, spotykanymi często i dobrze znanymi ze 
źródeł, gdy giecki brakteat Chociebuża znany jest tylko 
w dwu egzemplarzach.

Podsumowując wieki XIV i XV, stwierdzamy, że zna-
lezione tu monety dokumentują ze znaczną precyzją 
drobny wiejski obieg monetarny wschodniej Wielko-
polski tego czasu, przy czym wzrost nominałów znaj-
dowanych tu monet z końca XV stulecia zapowiada 
powszechnie w Polsce obserwowane zjawisko wzrostu 
wartości monet ze znalezisk kościelnych w XVI wieku.

XVI wiek

Materiał szesnastowieczny liczy 118 monet i liczman 
(17,1% całości), a więc nieco mniej niż z poprzedniego 
stulecia. Monety obrazują zdumiewające zjawisko: cał-
kowitego odwrócenia kierunku napływu.

Najpierw widzimy pięć egzemplarzy półgroszy pol-
skich Aleksandra i Zygmunta sprzed reformy 1526 roku, 
które stanowią kontynuację półgroszy Jana Olbrachta. 
Jeden z nich jest wszakże fałszywy. Zapewne był pro-
duktem mennicy któregoś z książąt śląskich. Znale-
ziony w Gieczu półgrosz został rozpoznany jako fal-
syfikat, przedziurawiony i wyrzucony. Do tych pięciu 
półgroszy ze stemplem polskim doliczyć trzeba szósty — 
świdnic ki. Znaleziona w Gieczu moneta ma datę 1526, 
trzeba jednak zaznaczyć, że prawdziwy czas bicia mógł 
być nieco późniejszy. W 1526 roku zginął pod Mohác-
sem bratanek Zygmunta Starego, król Ludwik II (1516– 
1526), którego imię umieszczono na awersie. Mennica 
świdnicka tymczasem biła wciąż — wbrew polskim pro-
testom — naśladownictwa polskich półgroszy na rachu-
nek królowej-wdowy, Marii  Rakuszanki, aż do  połowy 

Il. 5. Srebrny denar koronny Aleksandra Jagiellończyka (1501–1506) z mennicy w Krakowie [1506]

Av. orzeł w koronie w prawo
Rv. ażurowa korona otwarta, na obręczy ślady pięciu wklęsłych pierścieni
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1528 roku, kiedy na polecenie następnego króla, 
Ferdynanda I, warsztat zamknięto. Półgrosze z datą 
1527 są bardzo rzadkie, a z datą 1528 nie występują 
wcale, gdy z kolei te z datą 1526 są znacznie częściej 
spotykane od wcześniejszych, więc uważa się słusznie, 
że przez półtora roku bito monety antydatowanymi 
stemplami. Wystąpiło tu typowe zjawisko immobilizacji 
stempli, fałszujące status prawny półgroszy świdnickich, 
bo królowa-wdowa nie miała wszak prawa menniczego. 
Półgroszom — polskim, świdnickiemu i fałszywemu — 
towarzyszy w gieckim kościele bardzo ciekawy denar 

polski Aleksandra, po raz pierwszy jednoznacznie roz-
poznany (il. 5.).

Dalej mamy 14 monet elbląskich, 30 gdańskich, 
13 Prus Królewskich i 19 Prus Książęcych, a zatem 
76 monet pochodzi z mennic pruskich, z których 
w XV wieku nie mieliśmy ani jednego egzemplarza! 
Uderzająca jest zwłaszcza rola denarów gdańskich: jeśli 
przyjmiemy, że skład monet z kościoła odzwierciedla 
strukturę najdrobniejszego obiegu monetarnego w Gie-
czu, musimy uznać, że to Gdańsk właśnie był tu wiodą-
cym dostarczycielem monety denarowej (il. 6.). 

Il. 7. Denar (halerz) wschowski Zygmunta III (1587–1632) z mennicy we Wschowie [1588]; bilon

Av. orzeł bez korony w prawo, w dziobie pierścień
Rv. na renesansowej tarczy podwójny krzyż flankowany dwoma pierścieniami, z boków tarczy data 15–88, nad tarczą 
·C\\\F· (Civitas Wschowa Fraustadt)

Il. 6. Denar gdański Zygmunta I (1506–1548) z mennicy w Gdańsku [ok. 1530?]; bilon

Av. orzeł z koroną na szyi, nad lewym skrzydłem zbrojne ramię
Rv. otwarta korona o płaskim spodzie, pod nią dwa krzyże
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Polskie monety koronne (24 egz.) stanowią tylko uzu-
pełnienie masy monetarnej, której głównym producen-
tem były mennice pruskie. Zmiana nie nastąpiła z nowym 
stuleciem, ale o ćwierć wieku później: o ile monety polskie 
pochodzą zarówno z pierwszej ćwierci stulecia (sześć egz.), 
jak i z następnych, o tyle monety pruskie zostały wszyst-
kie wybite po 1526 roku. Po reformie 1526 roku mamy 
wśród monet Królestwa Polskiego tylko denary (razem 18) 
oraz szelągi Zygmunta III (il. 7.) (dwa i jeden fałszywy). 

Współczesne im są denary i szelągi Prus Królewskich 
oraz analogiczne monety miast pruskich — Gdańska i El-
bląga — a także Prus Książęcych. Kwartnikowi księcia 
pruskiego Jerzego Fryderyka (il. 8.) towarzyszy w końcu 
stulecia szeląg gdański króla Stefana, a nawet denar gdański 
Zygmunta III. Wśród pruskich mamy monetę o najwyż-
szej zarejestrowanej wartości — grosz gdański Zygmunta I. 

Zjawisko nagłego pojawienia się — od razu w roli 
dominującej — monet pruskich było skutkiem przepro-
wadzonych w latach 1526–1530 reform monetarnych, 
scalających stopę menniczą i system monetarny Polski 
i obu części Prus.

Nadal przeważają monety drobne i bardzo drobne. 
Giecki materiał słabo odzwierciedla wzrost cen i kwot bę-
dących w ręku ludności wiejskiej w 2. połowie XVI wie- 
ku. Liczba rozpoznanych fałszerstw spadła do dwóch 
egzemplarzy. 

Niezwykłym znaleziskiem jest czeski liczman (il. 9.). 
Liczmany w tej epoce były podobnymi do monet krąż-

kami, zazwyczaj z nieszlachetnego metalu, które służyły 
do liczenia na poliniowanej desce, tzw. abaku (proto-
typie późniejszego liczydła). Europejskim potentatem 
w ich produkcji była Norymberga, w której zazwyczaj 
zaopatrywali się w to pożyteczne narzędzie zamożniejsi 
kupcy. Władcy nierzadko zlecali wybicie liczmanów dla 
swoich księgowych we własnych mennicach, zezwalając 
też na to funkcjonariuszom aparatu skarbowego — jak 
właśnie Hans Pauer z Premleva, poborca dziesięciny 
górniczej w kopalniach srebra w Sankt Joachimsthalu 
(Jáchymov, zachodnie Czechy). Norymberskie liczmany 
kupieckie są znajdywane w Polsce stosunkowo często 
(choć przede wszystkim w miastach), ale tego rodzaju 
czeski liczman urzędniczy, jak znaleziony w Gieczu, jest 
prawdopodobnie zupełnym wyjątkiem. 

Na szczególną uwagę zasługują dwa niezmiernie rzad-
kie denary polskie: jeden notowany wprawdzie w li-
teraturze, ale kwestionowany w autentyczności denar 
koronny króla Aleksandra i drugi, praktycznie w lite-
raturze nieznany, denar Zygmunta Starego z początku 
emisji w 1526 roku. Odkrycia archeologiczne w Gieczu 
pozwoliły stwierdzić bez wątpliwości, że uchwała sej-
mowa z 2 marca 1506 roku w sprawie wybicia denarów 
została zrealizowana. Ujawniły także, że — zgodnie z ra-
dami Josta Ludwika Decjusza — reformę monetarną 
z 1526 roku zaczęto od emisji denarów, gdy dotąd są-
dzono, że denary wybito dopiero na koniec reformy, 
dwa lata później.

Il. 8. Kwartnik (Dreier) pruski Jerzego Fryderyka (1578–1604) z mennicy w Królewcu [1595]; bilon

Av. GERG\FRID:D:G•DVX•PRVS (Georgius Fridericus Dei Gratia Dux Prussiae), orzeł z ukoronowaną literą S na 
piersi, w otoku hak w lewo (znak Christopha Angera, zarządcy mennicy)
Rv. inicjały księcia GF w enklawie, u góry nominał •III•, z boków 15–95, u dołu tarcza z herbem Zollern między 
dwiema kropkami
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XVII wiek

Wiek XVII przyniósł 398 monet, a więc najznacz-
niejszą część rozpoznanego materiału. Okazów fałszy-
wych jest wśród nich 15. Niemal zanikł napływ monet 
z mennic na zachód od granic Polski — pojawiły się 
natomiast liczne mennice wschodnie. Ich wyroby to 
głównie szelągi, podstawowa moneta drobna tej epoki, 
będąca przedmiotem inflacji i machinacji monetar-
nych. Pamiętamy rolę odgrywaną w XVI wieku przez 
monety obojga Prus. Tym razem z tego kręgu pocho-
dzi tylko 29 monet: 22 szelągi miejskie Elbląga, a do 
tego jeszcze dwie monety wybite w tymże mieście, ale 
jako królewskie, i pięć szelągów Prus Książęcych. Nie 
tyle kontynuują one udział mennic pruskich w men-
nictwie polskim, ile — zwłaszcza elbląskie — dyskon-
tują na rzecz obcego skarbu zysk z emisji niskowartoś-
ciowych monet na polski rynek. Tę samą rolę pełniły 
szelągi ryskie (22 sztuki) i inflanckie (siedem; mamy 
też jeden szeląg nieokreślony z tego kręgu i jeden ry-
ski półtorak szwedzki), bite, jak elbląskie, pod stemp-
lem królów szwedzkich. Łącznie więc monet tych jest 
więcej (54) niż szelągów bitych pod stemplem kró-
lów polskich z pierwszej połowy XVII wieku (41). Te 
liczby pokazują skalę zawłaszczenia zysku inflacyjnego 
z emisji monety szelężnej przez mennice kontrolo-
wane przez Szwecję, działające pod różnymi tytułami 
prawnymi (miejskie i królewskie) w Rydze i Elblągu. 

Wśród szelągów szwedzkich, pozornie z pierwszej po-
łowy XVII wieku, kryje się zapewne co najmniej jeden 
falsyfikat wybity w latach sześćdziesiątych w mołdaw-
skiej mennicy hospodarskiej w Suczawie pod imieniem 
królowej szwedzkiej Krystyny. Jeden „szeląg wołoski” 
(jak je w owym czasie nazywano) w tak masowym ma-
teriale to bardzo niewiele. Pozwala to lokować Giecz 
na rubieży obiegu tych monet. Na poły falsyfikatami 
są również dwa halerze (w legendzie monety określone 
jako OBVLVS) cieszyńskie, formalnie — zdawkowe 
monety księstwa cieszyńskiego, faktycznie — monety 
upodobnione do szelągów i emitowane specjalnie na 
polski rynek. Przemytnicy sprowadzali te monety m.in. 
do Wielkopolski i odsprzedawali z zyskiem miejscowym 
spekulantom. 

Dużą atrakcją są monety wielkopolskich miast z cza-
sów Zygmunta III: Łobżenicy i Poznania (il. 10.).

Jeszcze niedawno pieniądze łobżeńskie uchodziły za 
rzadkie; dopiero uważna rejestracja znalezisk pojedyn-
czych, takich jak gieckie, zmieniła ten obraz. Mennica 
łobżeńska, choć peryferyczna i bijąca najdrobniejszą 
monetę: denary i kwartniki, była głównym producen-
tem tej drobnicy. Gdy jednak Łobżenica rozprowadzała 
swe produkty po całej Rzeczypospolitej, Poznań obsłu-
giwał rynek lokalny.

Największą część materiału z XVII wieku stanowią 
małe szelągi miedziane Jana Kazimierza, tzw. boratynki, 
w liczbie 260 sztuk (il. 11.).

Il. 9. Miedziany liczman (Raitpfennig) z mennicy w Joachimsthalu (?) [2. połowa XVI w.]

Av. HANS•PAVER-AV•PREMLEV (litera A w słowie AV pierwotnie była wbita w stempel odwrotnie lub zastąpiona li-
terą V; Hans Pauerauf [?] Premlev), tarcza herbowa, w niej na pagórku stoi mężczyzna ze skrzyżowanymi nogami, 
trzymający w dłoniach dwa cepy, na tarczy hełm z labrami i koroną, w klejnocie powtórzone godło tarczy
Rv. RO•K•M•ZEHE-IN•S•IACHIM (Römische Kaiserliche Majestäts Zehentner in Sankt Jachimsthal), tarcza herbowa 
z belką, na której dwa niewyraźne elementy (ręce wyciągające ku sobie pierścienie?), hełm z labrami, w klejnocie dwa 
skrzydła z belkami, na których podobne elementy, z boków B-P (inicjały i herb należą zapewne do małżonki Pauera)
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Il. 10. Kwartnik (ternar) poznański Zygmunta III (1587–1632) z mennicy w Poznaniu [1605]; bilon

Av. skrzyżowane klucze, u góry III, z boków data 0–5
Rv. pod koroną tarcze z Orłem i Pogonią, u dołu mały herb Lewart

Występują one masowo tylko w granicach ówczes-
nej Rzeczypospolitej, a i to bez Prus Królewskich, do 
których nie były wpuszczane. Bito je w latach 1659–
1666, ale w obiegu utrzymały się do reform Stanisława 
Augusta około 1766 roku. Szelągów polskich mamy 
wśród nich 99 a litewskich — 148. Ponadto rozpo-
znano 12 szelągów fałszywych (trzy litewskie i dziewięć 
polskich). To stosunkowo niewiele. Można przypusz-
czać, że liczba monet gubionych lub składanych w koś-
ciele w 1. połowie XVIII wieku szybko malała — bo 

w obiegu właśnie wtedy udział fałszerstw był wśród 
nich największy.

XVIII–XIX wiek

Monety późniejsze (19 sztuk) stanowią drobny ułamek 
całego materiału. Jest wśród nich 10 miedzianych szelą-
gów i groszy Augusta III (il. 12.) oraz trzy miedziane gro-
sze Stanisława Augusta (najpóźniejszy jest z 1768 roku). 

Il. 11. Miedziany szeląg litewski Jana Kazimierza (1648–1668) z mennicy w Ujazdowie [1660]

Av. IOAN•-•CAS•REX (Ioannes Casimirus Rex), •T•L•B• (inicjały Tytusa Liwiusza Boratyniego, dzierżawcy mennic), 
mała głowa króla w wieńcu laurowym w prawo
Rv. SOLIMAG•DVC•L\\1660, (Solidus Magni Ducatus Lithuaniae), Pogoń z tarczą, bez wstęgi, godło herbu Korwin 
z pierścieniem (Adama Sakowicza, administratora skarbu ziemskiego litewskiego)
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Monety Augusta III były wynikiem próby wznowienia 
polskiego mennictwa po ponad półwiekowej zapaści. 
Formalnie biorąc, nie są monetami polskimi, lecz saskimi. 
W saskich mennicach bito je pod herbem i imieniem 
polskiego króla, wedle polskiego systemu monetarnego, 
i miały w kraju powszechny obieg. Stale zrywany Sejm 
nie był wszelako w stanie zalegalizować tej emisji, i w to- 
ku reform Stanisława Augusta wycofano je z obiegu.

Wszystko wskazuje na to, że po 1768 roku zaprze-
stano gubić czy świadomie składać monety w kościele 
św. Mikołaja. Mamy wprawdzie monetę późniejszą, ale 
nie pochodzi ona z emisji miejscowej — to grosz polski 
(Królestwa Kongresowego) z 1824 roku. Moneta ta, 
mocno wytarta w obiegu, trafiła do ziemi z pewnością 
wiele lat po wybiciu (w latach pięćdziesiątych lub jeszcze 
później), nigdy też nie cyrkulowała w Poznańskiem. Jest 
więc wyjątkiem od reguły mówiącej, że monety z koś-
cioła św. Mikołaja są ilustracją obiegu najdrobniejszego 
pieniądza w Gieczu. Musiała zostać zdeponowana w ja-
kichś szczególnych okolicznościach, których dziś nie 
potrafimy odgadnąć. Dopiero jeszcze późniejsze monety 
można potraktować jako przypadkowe zguby drobnego 
obiegowego pieniądza: dwa pruskie fenigi Fryderyka 
Wilhelma IV z połowy XIX wieku oraz dwie niemieckie 
monety dwufenigowe z końca tegoż stulecia. 

Interpretacja

Czynniki, które uformowały giecki materiał numiz-
matyczny, były różnorodne i zmienne w czasie. Stała 

przewaga monet drobnych i najdrobniejszych przy 
zupełnym braku względnie grubych wskazuje przede 
wszystkim na przypadkowe zguby (zwłaszcza przy ko-
lekcie) i może magię wymagającą monety jako rekwi-
zytu (w tym zwłaszcza monetarne dary grobowe). Prze-
dziurawienie fałszywego półgrosza polskiego świadczy, 
że został intencjonalnie wyrzucony, być może po prze-
łamaniu. Ślady destrukcji (łamania, gięcia) wykazują 
jeszcze dwie monety prawdopodobnie fałszywe — być 
może zatem i one były usunięte celowo.

W okresie wielostopniowych systemów monetar-
nych monety znalezione w Gieczu najczęściej są naj-
drobniejszymi używanymi w swej epoce. Do wyjątków 
należą półgrosze, grosze i szelągi z XVI wieku. Zjawi-
sko zwiększenia wówczas nominałów monet znajdy-
wanych w polskich kościołach jest szersze, choć jesz-
cze nie wiadomo czy powszechne. Prawdopodobnie 
poświadcza ono wzrost zamożności ludności wiejskiej 
tego czasu, odzwierciedlony we wzroście odsetka mo-
net większych ofiarowanych w kościele. Był to rezultat 
znacznego wzrostu cen żywności wyrażonych w sre-
brze — co działało na korzyść producentów żywności. 
Pewne zróżnicowanie wartości monet widać również 
w XVII i XVIII wieku, gdy system monetarny był dość 
skomplikowany, ale są to tylko dwa–trzy najmniejsze 
istniejące wówczas nominały.

Dla XV, XVI i XVII wieku inwentarz numizma-
tyczny z Giecza zdaje się stosunkowo obiektywnie od-
zwierciedlać napływ najdrobniejszego pieniądza do tej 
miejscowości i może być użyty do porównań z innymi 
stanowiskami. Możemy na jego podstawie stwierdzić, że 

Il. 12. Miedziany szeląg koronny Augusta III (1733–1763) z mennicy w Gubinie lub Grünthalu, Saksonia [1753]

Av. AUGUSTUS III REX POL (Augustus III Rex Poloniae), popiersie króla w płaszczu na zbroi i w peruce w prawo
Rv. \L.SAX.1753 (Elector Saxoniae), kartusz z herbami Polski, Litwy i Saksonii, u dołu H (nierozpoznana sygnatura)
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upieniężnienie zaczęło się w Gieczu dokonywać w końcu 
XIII wieku i realizowane było z nieznacznym udziałem 
monety obcej. Ten szczegół jest znamienny, bo sugeruje, 
że głównym czynnikiem upieniężnienia był przymus fis-
kalny: podatki trzeba było płacić w monecie krajowej. 
Materiał numizmatyczny z Giecza, zestawiony z innymi 
znaleziskami, pozwolił zaobserwować analogię między 
procesem obejmowania Polski obiegiem monety cen-
tralnej wybijanej w Krakowie w czasach Władysława II 
(1138–1146) i Kazimierza III (1333–1370). Powolność 
procesu unifikacji monetarnej wynikała chyba z ma-
łej efektywności wybijania monet w jednej centralnej 
mennicy, niewielkich zasobów srebra i rozległości kraju. 
Proces upieniężnienia — rozszerzania użytku pienią-
dza — trwał jednak długo.

Obecność monet w miejscu bez wątpienia skupia-
jącym życie duchowe mieszkańców gieckiego podgro-
dzia-osady targowej świadczy o tym, że w owym życiu 
duchowym pełniły one jakąś rolę. Nie służyły oczywi-
ście do kupowania, ale do dawania. Do szczególnego 
daru, skierowanego nie ku żyjącym, a ku zmarłym, świę-
tym Pańskim i samemu Bogu. Użycie do takiego daru 
monety jest świadectwem przejęcia przez pieniądz — 
oczywiście tylko w jakiejś części — roli pełnionej do-
tąd przez rzeczy użyteczne. Uważamy więc obecność 

monety w darach kościelnych za świadectwo jej rzeczy-
wistego wejścia do życia ekonomicznego osad — upie-
niężnienia. To ważny próg mentalny, przyjęcie pewnej 
abstrakcji do zbiorowego ludzkiego myślenia, moneta 
bowiem — inaczej niż koń, dom i jajko — bezpośred-
nio nie służy do niczego, jest tylko kawałkiem metalu 
ze stemplem. Znaleziska kościelne świadczą, że miesz-
kańcy wsi mieli dostęp do monet, choć nie oznaczają, 
że używali ich w transakcjach wszelkiego rodzaju. Mo-
nety we wcześniejszym średniowieczu używane były 
przede wszystkim do realizacji powinności wobec pana 
gruntowego, władcy i Kościoła. Monety z kościoła wiej-
skiego świadczą zatem o tej ostatniej relacji. Śledzenie 
liczby monet z poszczególnych okresów przywodzi nas 
do wniosku, że próg upieniężnienia został przez gieckich 
parafian przekroczony na przełomie XIV/XV wieku. Jest 
pewnym paradoksem, że na ten czas w Europie Zachod-
niej przypada właśnie regres upieniężnienia, wywołany 
znacznym spadkiem ilości srebra w obiegu u schyłku 
XIV wieku. Ciekawie wygląda wiek XVI, który z jed-
nej strony nie przynosi często obserwowanego w Pol-
sce spadku liczby monet (niewielki regres ograniczony 
jest do drugiego półwiecza), ale i z drugiej strony 
nie pokazuje równie typowego, znaczącego wzrostu 
ich wartości.

Bibliografia oraz szersze komentarze zob. B. Paszkiewicz, Monety z kościoła św. Mikołaja w Gieczu, BSL, t. 15, Lednica 2010
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Niemożliwe jest opisanie początków wytwórczo-
ści włókienniczej, sięgają one bowiem bardzo za-

mierzchłych czasów. Z pewnością już w paleolicie — 
czyli setki tysięcy lat temu — ludzie okrywali swoje 
ciała — czy to ze względu na potrzebę osłonięcia wstyd-
liwych części, czy też aby ochronić się przed zimnem. 
Początkowo wykorzystywali w tym celu skóry — suro-
wiec powszechnie dostępny i stosunkowo łatwy w ob-
róbce [Toussaint-Samat 2002, 69]. Prawdopodobnie 
nieco później, ale jeszcze w epoce kamienia, czło-
wiek nauczył się wytwarzać materiały z utkanych — 
a więc w odpowiedni sposób splecionych — włókien 
roś linnych lub zwierzęcych. Już wtedy znana była 
obróbka wełny, a także lnu i konopi [Singer, Holm-
yard, Hall 1956, 195]. Najpóźniej, bo około trzech 
tysięcy lat przed naszą erą zaczęto wytwarzać tkaniny 
jedwabne w Chinach i bawełniane w Indiach [Cunge 
1950, 24].

Większość naukowców nie ma wątpliwości, że już 
w samych początkach przygody ludzkości z odzieżą kła-
dziono nacisk nie tylko na utylitarną funkcję ubrań, 
ale także na walory estetyczne. Skóry pierwotnych 
łowców ozdabiane były kościanymi i kamiennymi pa-
ciorkami [Kozłowski 1975, 74–75]. Sama faktura tka-
niny może pełnić funkcję ozdobną, tym bardziej że już 
w epoce kamienia znano nie tylko najprostszy splot 
tkacki — płócienny, polegający na równomiernym 
naprzemiennym krzyżowaniu przędzy wątku i osnowy, 
ale także bardziej skomplikowane sploty pozwalające 
na stworzenie tkaniny o zróżnicowanej powierzchni 
[Michałowska 1995, 103–116]. Jeszcze ciekawszy efekt 
i większe możliwości daje plecionka, w której nici mogą 
łączyć się na różne sposoby w zależności od tego, co wy-
twórcy podpowie wyobraźnia. Jest to zresztą technika, 
z której wywodzi się zarówno tkactwo, jak i inna znana 
od epoki kamienia metoda wytwarzania materiałów, to 
jest dziewiarstwo [Turnau 1979, 17–20]. Dzisiejsze ko-
ronki to także swego rodzaju plecionki.

Produkcja włókiennicza to jedna z najstarszych ga-
łęzi wytwórczości. Co ciekawe, człowiek stosował nie-
mal wszystkie znane do dziś techniki włókiennicze już 
w najstarszych epokach, a w późniejszych czasach je-
dynie nieco je udoskonalał [Kamińska, Turnau 1966, 
21–53). Te modyfikacje polegały zresztą głównie na 
ulepszaniu metod produkcji materiałów. Rozwój włó-
kiennictwa polegał przede wszystkim na wymyślaniu na-
rzędzi, a później maszyn, które umożliwiały produkcję 
coraz większej ilości materiałów w jak najkrótszym cza-
sie i przy zminimalizowanym wysiłku. Ogromne zna-
czenie miała także dynamicznie zmieniająca się moda. 
Techniki produkcji natomiast pozostają cały czas te 
same [Turnau 1984].

Znaleziska gieckie doskonale wpasowują się w hi-
storię włókiennictwa. Są to co prawda wyroby nowo-
żytne, ale wykonane w technikach znanych już w cza-
sach prehistorycznych. Zabytki te można podzielić na 
trzy kategorie: tkaniny, koronki i szeroko rozumiane 
wyroby pasmanteryjne. Wszystkie wykonane zostały 
z tworzyw naturalnych — dominuje jedwab, ale jest 
też sporo wyrobów wełnianych, bawełnianych oraz 
ozdobionych metalowymi blaszkami. Prawdopodobnie 
wszystkie te tkaniny zdeponowane zostały w grobach. 
Niestety wiele późniejszych ingerencji, związanych za-
równo z nowymi pochówkami, jak i z różnymi akcjami 
remontowo-budowlanymi, spowodowało wyrwanie 
tych zabytków z pierwotnego kontekstu, co poważnie 
utrudnia precyzyjne określenie czasu ich powstania oraz 
funkcji, jaką pełniły. Z pewnością w większości była to 
odzież grobowa, ale mogły to być również elementy 
wystroju trumiennego. Nie można też wykluczyć, że 
w trakcie remontu wykorzystano wykopy do utyliza-
cji niektórych niepotrzebnych przedmiotów i w ten 
sposób mogły się tu znaleźć nawet fragmenty szat li-
turgicznych. Podobne trudności stwarza próba bliż-
szego określenia czasu powstania lub zdeponowania 
tych przedmiotów. Przede wszystkim dlatego że — jak 
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już wspomniano — wykonane zostały w technikach 
znanych i powszechnie używanych od wieków pra-
wie na całym świecie. Jedynie te najbardziej ozdobne 
części poddawały się dyktatowi mody i dzięki temu 
można je dopasować do określonej epoki. Niestety 
niemożliwe jest określenie, które ze znalezisk stano-
wiły jeden zespół tworzący pierwotnie cały, wielowarst- 
wowy ubiór.

Pierwsza grupa gieckich znalezisk tekstylnych to tka-
niny. Wśród nich najbardziej pospolite są tkaniny weł-
niane (il. 1.–3.). Dwie z nich wykonane zostały w splo-
cie tzw. płóciennym, czyli najstarszym ze znanych. 

Powstawały w ten sposób materiały o dość jednolitej 
powierzchni. Jeden z nich dodatkowo poddany został 
folowaniu, czyli zabiegowi polegającemu na dekatyzacji 
w celu zagęszczenia tkaniny [Michałowska 1995, 72]. 

Il. 1. Nowożytna tkanina wełniana wykonana w splocie płóciennym); powiększenie splotu

Il. 2. Schemat splotu płóciennego
Il. 3. Tkanina wełniana, jednostronnie folowana, z zacho-
wanym fragmentem czerwonej bawełnianej krajki

Il. 4. Nowożytna tkanina wełniana wykonana w splocie 
skośnym Il. 5. Schemat splotu skośnego
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Zwiększa się w ten sposób jej ciepłochłonność, ale także 
bardzo ujednolica powierzchnia. Włókna wełniane pod 
wpływem wilgoci i odpowiedniej temperatury skręcają 
się i sczepiają ze sobą, niekiedy do tego stopnia, że nie wi-
dać zupełnie splotu tkaniny. Tak właśnie jest w przypadku 
trzeciej tkaniny wełnianej, spilśnionej tak mocno, że zupeł-
nie nieczytelny jest sposób jej wykonania. Można odkryć 
jej splot, usuwając plątaninę włókien wełnianych z po-
wierzchni materiału. Do celów naukowych bardzo często 
przeprowadza się takie destrukcyjne ingerencje. Ponieważ 
jednak to znalezisko zachowało się w postaci niewielkiego 
fragmentu, więc zrezygnowano z takiego posunięcia. 

Dwie kolejne tkaniny wełniane wykonane zostały 
w splocie tzw. rzędowym, w którym przędze, przeplatając 
się, tworzą charakterystyczne ukośne prążki (il. 4.–5.).

Jedna z tych tkanin ma kolor czerwony. Warto na to 
zwrócić uwagę, ponieważ włókna naturalne po długo-

trwałym zaleganiu w ziemi zwykle tracą nadany im 
przez wytwórcę kolor. Ostatnia tkanina wełniana, także 
o splocie skośnym, została poddana jednostronnemu 
folowaniu (il. 6.).

Tutaj jednak najważniejsza jest obecność zupełnie 
nietekstylnych elementów, czyli fragmentów nitów me-
talowych. Pozwalają one określić funkcję znaleziska, 
mianowicie w ten sposób mocowane były tkaniny obi-
ciowe, zdobiące na przykład meble. Ponieważ te zna-
leziska zalegały na terenie cmentarzyska, więc można 
z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że był to 
element wystroju trumiennego.

Niestety tylko w przypadku tego ostatniego znalezi-
ska można nieco precyzyjniej określić funkcję zabytku. 
Może jeszcze pierwsza z przytoczonych tkanin, tj. nie-
spilśniona, o splocie płóciennym, daje niewielkie moż-
liwości interpretacji. Zachowała się w postaci bardzo 
licznych fragmentów, nienoszących żadnych śladów 
szycia i dodatkowo na jej powierzchni znajdowało się 
dużo ludzkich włosów. Wskazuje to na zdeponowanie 

jej w grobie w pobliżu głowy zmarłej osoby, ale mogła 
to być zarówno chusta czy okrywająca ramiona część 
odzieży, jak i poduszka znajdująca się pod głową. 

Na bardzo małym fragmencie tkaniny obustronnie fo-
lowanej zachowały się także ślady innych wyrobów teks-
tylnych — przedstawicieli następnej, bardzo pospolitej 
grupy, to jest płócien (il. 7.). Były to tkaniny wykonane 

Il. 6. Obicie trumienne wykonane z tkaniny wełnianej jednostronnie folowanej; powiększenie tkaniny

Il. 7. Płótno
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w najprostszym splocie, z włókien roślinnych, lnu lub ba-
wełny. W Gieczu zachowały się tylko trzy niezwykle małe 
i zniszczone fragmenty takich tkanin. Jeden na wspo-
mnianym fragmencie tkaniny wełnianej, jeden na spod-
niej stronie tkaniny jedwabnej i jeden w postaci bardzo 
małego fragmentu silnie nasyconego tlenkami miedzi. 

Tego typu materiały były pospolite i niezwykle czę-
sto wykorzystywane, przede wszystkim do szycia bieli-
zny, ale także lżejszej, letniej odzieży. Na cmentarzysku 
z pewnością zdeponowanych było znacznie więcej ta-
kich tkanin, jednak panujące na stanowisku warunki nie 
pozwoliły im przetrwać do dziś. Tkanina ta wykonana 
była z włókien roślinnych (bawełny lub lnu). 

Warto może jedynie nieco więcej uwagi poświę-
cić prawdopodobnie najbardziej niepozornemu frag-
mentowi tkaniny, tj. kilku włóknom zachowanym na 
spodniej stronie tkanin jedwabnych, które bliżej scha-
rakteryzowane zostaną niżej. Układają się one w splot 
płócienny. Przędza jest cienka i rzadko rozstawiona. 
Cała tkanina była więc delikatna i zapewne nieco prze-
świtująca. Niewykluczone, że jest to pozostałość baty-
stu (il. 8.).

Tkaniny tego typu produkowane były już 
w XIII wieku. Używano ich do szycia bielizny, lekkiej 
odzieży oraz dodatków (zwłaszcza w modzie kobie-
cej) — mankietów, kołnierzyków, chusteczek, czepków 
oraz jako kanwy do produkcji koronek wyszywanych 
[Turnau 1999, 20].

Natomiast stosunkowo dużo zachowało się fragmen-
tów różnych wyrobów jedwabnych. Są one zresztą naj-
ciekawsze ze wszystkich tkanin gieckich. Włókna jedwa-
biu naturalnego wytwarzane są przez gąsienice motyla 
nocnego — jedwabnika. Długość włókna w kokonie 
sięga 3–4 km, z czego rozwinąć można ok. 1,1–1,5 km 
nieprzerwanej nici. Dodatkowo ten połyskliwy surowiec 
jest bardzo odporny na zrywanie. Przędza jedwabna 
może być słabo skręcona, przez co intensywniej odbija 
światło, bez ryzyka znacznego osłabienia jej i narażenia 
na zerwanie. Pozwala to na tworzenie niezwykle cien-
kich a jednocześnie wytrzymałych materiałów o bardzo 
efektownej powierzchni. Dzięki tym cechom jedwab 
uważany jest za jeden z najszlachetniejszych surowców 
włókienniczych [Nahlik 1971].

Najprostsza z jedwabnych tkanin gieckich wykonana 
została splotem płóciennym (il. 9.).

Ze źródeł pisanych znamy wiele nazw tkanin je-
dwabnych sprowadzanych do kraju z zachodniej Eu-
ropy — głównie Włoch, a od połowy XVII wieku 
produkowanych także w Polsce. Istniało kilka rodzajów 
tkanin jedwabnych o splocie płóciennym: należą do 
nich ermezyna zwana w Polsce kitajką, tafta i tabin [Ta-
szycka 1971]. Ta ostatnia tkanina wykonywana była 
z przędzy nieco grubszej niż tafta i kitajka i posiadała 
wzór uzyskany przez kalandrowanie, czyli prasowanie 
specjalnym wałkiem o nierównej powierzchni. Powsta-
wały w ten sposób smugi odbijające światło inaczej niż 
pole tła [Michałowska 1995, 77]. Na gieckim znalezi-
sku nie widać śladów takiego zabiegu, choć nie można 
wykluczyć, że efekt kalandrowania uległ deformacji 
pod wpływem czynników podepozycyjnych. Bardziej 

Il. 9. Nowożytny materiał jedwabny utkany splotem płóciennym — tzw. kitajka tafta

Il. 8. Delikatna tkanina o splocie płóciennym — praw-
dopodobnie batyst, zachowany na lewej stronie jedwab-
nego adamaszku
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uprawnione jest zaliczenie tej tkaniny do taft lub er-
mezyn. Tkaniny te prawdopodobnie tylko nieznacz-
nie się od siebie różniły, na co wskazuje częste wystę-
powanie w polskich dokumentach określenia „kitajka 
tafta”. Jednak w inwentarzach włoskich domów ku-
pieckich zawsze występuje wyraźnie rozróżnienie na 
ermesino i taffettà. Przy tym ermezyna była droższa od 
tafty. Obydwie tkaniny wykonywano z przędzy wy-
sokiej jakości, dzięki czemu były gęste i połyskliwe. 
Tafta była przy tym sztywniejsza i nieco szeleszcząca. 
Może być to wynik użycia przędzy o silniejszym skręcie, 
a przez to sztywniejszej. Zarówno tafty, jak i kitajki wy-
korzystywane były jako podszewki i obszycia wykańcza-
jące odzież, ale także, zwłaszcza w XVIII i XIX wieku, 
na suknie i lekką odzież wierzchnią [Bou cher 2003, 
257–372). Wśród znalezisk gieckich jest kilka frag-
mentów tego typu tkaniny (il. 10.). Na podstawie 
niektórych z nich można stwierdzić, że były one częś-
cią odzieży. Jeden zbiór składa się z trzech fragmen-
tów wyciętych z tafty/kitajki i zszytych ze sobą nicią 
jedwabną. 

Ciekawy jest sposób ich połączenia: na część najwięk-
szego zachowanego fragmentu — w którym osnowa 
biegnie równolegle do jedynej zachowanej krawędzi — 
naszyty został mniejszy, ułożony tak, by osnowa biegła 
poprzecznie do osnowy spodniego kawałka. Do tak po-
łączonych elementów doszyty został dodatkowy skrawek 
materiału. Obecnie ma on trójkątny kształt, przy czym 
zachowane są jedynie dwie jego krawędzie. Do jednej 
z nich przyszyte są krótkie frędzle jedwabne, które za-
licza się do wyrobów pasmanteryjnych, dlatego omó-
wione zostaną niżej. Zachował się jeszcze jeden, znacz-
nie mniejszy skrawek tego ubrania, obecnie o kształcie 
trójkąta z dwóch stron obszytego tymi samymi frędz-
lami. Z reguły identyfikacja wątku i osnowy, nawet 
w przypadku niewielkich skrawków, nie jest trudna. 

To dlatego, że osnowa jest cieńsza, ale też staranniej 
wykonana i gęściej ułożona, a przez to mocniejsza. 
Wymaga tego proces tkania, w czasie którego osnowa 
poddawana jest ciągłym naprężeniom. Przy tej okazji 
powstaje tkanina bardziej odporna na rozerwanie przy 
naprężeniach działających wzdłuż osnowy. Te właści-
wości wykorzystywane są w krawiectwie. Ubranie, któ-
rego część jest tu analizowana, prawdopodobnie było 
bardzo dopasowane do sylwetki i narażone na różnego 
rodzaju napięcia, dlatego wymagało takiego wzmoc-
nienia. Na powierzchni tkaniny znajdują się zielone 
przebarwienia będące pozostałością przymocowanego 
w tym miejscu pasamonu — tasiemki wykonanej z nici 
metalowej.

Kolejne wyroby jedwabne należą już do kategorii 
tkanin wzorzystych. Zachowały się liczne, choć nie-
stety bardzo małe, fragmenty atłasu wzorzystego, aksa-
mitu ornamentowanego i adamaszku. Splot atłasowy 
bardzo dobrze wykorzystuje właściwości jedwabiu, 
szczególnie jego połyskliwość. Splot tkacki polega na 
łączeniu dwóch prostopadle do siebie ułożonych zbio-

Il. 10. Fragmenty nowożytnego ubrania uszytego z tafty, ozdobionego strzępkami — rodzajem pasamonu wykona-
nego także z przędzy jedwabnej; powiększenie
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rów przędzy (lub nici) — tj. osnowy i wątku. W naj-
prostszym, płóciennym splocie jest to układ regularny: 
każda osnowa przechodzi nad jednym i pod następnym 
wątkiem. Gęste ułożenie przeplotów daje mocniejszą, 
ale też sztywniejszą tkaninę. W splocie atłasowym po-
jedyncza przędza osnowy pokryta jest wątkiem bardzo 
rzadko, w przedstawionej tu tkaninie w co ósmym rzę-
dzie. Dzięki temu na powierzchni tkaniny widać jedy-
nie osnowę. Dodatkowo jest ona bardzo cienka i gęsto 
ułożona — na 1 cm mieści się ok. 100 równolegle uło-
żonych przędz — natomiast wątek jest znacznie grub-
szy i rzadszy — tylko 40/1 cm. Duża różnica grubości 
i rozmieszczenia wątku i osnowy powoduje powstanie 
tkaniny z jednej strony gładkiej i połyskliwej, z drugiej 
natomiast matowej [Maik 1997]. Materiał jest bardzo 
gęsty, ale jednocześnie miękki. 

Giecki atłas został dodatkowo ozdobiony ornamen-
tem uzyskanym techniką liseré, polegającą na wydobyciu 
na wierzchnią stronę tkaniny co drugiego wątku, który 
nieprzewiązany z osnową tworzy wzór (il. 11.–12.).

Technika ta znana była w Europie przynajmniej 
od końca XVII wieku [Michałowska 1995, 85]. Nie-

stety ze względu na duże zniszczenie zabytku niemoż-
liwe było rozpoznanie kształtu wzoru, co pomogłoby 
w uściśleniu datowania wyrobu. Prawdopodobnie 
był to dość duży ornament roślinny. Jasna jest nato-

Il. 11. Tkanina jedwabna: atłas ornamentowany techniką 
liseré Il. 12. Schemat splotu

Il. 13. Fragment XVII-wiecznego ubioru uszytego z atłasu1 



125

Iwona Dębska Tkaniny i tekstylne elementy strojów

miast funkcja tkaniny, z pewnością był to fragment 
odzieży. Zachował się także bardzo mały i znisz-
czony fragment tej tkaniny przyczepiony do haftki 
metalowej — niemożliwe jest jednak określenie czy 
tkanina była przyszyta do przedmiotu, czy jedynie 
została z nim sklejona patyną. Natomiast inny frag-
ment opisanego atłasu, zszyty został z adamaszkiem 
i aksamitem. 

Adamaszek to wzorzysta tkanina wykonana splotem 
atłasowym, w której ornament wydobyty jest przez 
kontrast połysku i matu [Michałowska 1995, 51] 
(il. 14.–15.). W splocie tym na jednej stronie tkaniny 
widać jedynie cienkie i bardzo gęsto ułożone przędze 
osnowy — jest to splot atłasowy osnowowy. Powstaje 
gładka i lśniąca powierzchnia. Na drugiej stronie domi-
nują przędze wątku pokrywające większość osnowy — 
splot atłasowy wątkowy — są jednak dość często prze-
wiązane cienkimi i bardzo gęsto ułożonymi osnowami, 

które łamią połysk wątku, dlatego druga strona tkaniny 
jest matowa. Przechodzenie ze splotu osnowowego do 
wątkowego pozwala na wyprodukowanie dwustronnej 
tkaniny, w której na jednej stronie tło jest połyskliwe, 
a ornament matowy, natomiast na drugiej stronie jest 
odwrotnie. 

W przypadku analizowanej tu tkaniny dodatkowym 
elementem tworzącym wzór jest splot atłasowy wzmoc-
niony, utworzony przez podwojenie poszczególnych 
elementów osnowy. Powstała w ten sposób matowa 
powierzchnia z charakterystycznymi prążkami. Ada-
maszki produkowane były już w starożytności, do Pol-
ski sprowadzano je z Europy Zachodniej począwszy 
od XV wieku, natomiast ich produkcję w kraju roz-
poczęto w 2. połowie XVIII wieku [Kamińska, Tur-
nau 1966, 216–237]. Giecki adamaszek, podobnie jak 
wyżej opisany atłas, powstał najwcześniej pod koniec 
XVII wieku. 

Natomiast aksamit to tkanina zbudowana z dwóch 
warstw osnowy i jednego wątku. Osnowa podstawowa 
i okrywowa zbudowana jest z tej samej przędzy — 
cienkiej i wyraźnie skręconej. Przędza wątkowa jest 
nieco grubsza i słabiej skręcona. Tkaniny aksamitne 
nazywane są także rózgowymi. Nazwa wywodzi się od 
drewnianych lub metalowych prętów, wprowadzanych 
w przesmyk tak jak wątek, usuwanych po wykonaniu 
tkaniny. W tych miejscach pozostaje wyciągnięta nad 

1 Wszystkie zdjęcia przykładów odzieży lub stosowanych na niej ozdób w znacznie lepszym stanie zachowania niż znaleziska z Giecza 
pochodzą z Hart, North 2007; por. też Wykaz ilustracji.

Il. 14. Tkanina jedwabna: adamaszek

Il. 15. Schemat splotu
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powierzchnię tkaniny okrywa pętelkowa lub przy-
cięta — runowa, utworzona przez osnowę okrywową 
[Michałowska 1995, 51] (il. 16.–17.).

Splot, w którym osnowa zasadnicza analizowanej tka-
niny łączy się z wątkiem, jest nieregularny. Co czwarta 
przędza osnowy stanowi okrywę aksamitu, a rózgi 
wprowadza się w co czwartą zmianę przesmyku. Przę-

dza okrywowa splata się z wątkiem, co pozwala na 
uzyskanie trzywątkowego zamocowania okrywy. Runo 
pokrywa całą tkaninę, ale jest różnie przystrzyżone, 
dzięki czemu uzyskuje się wzór. W partiach tła runo 
jest przycięte bardzo krótko i w zasadzie nie jest wi-
doczne. W tym miejscu wyeksponowany jest zasad-
niczy splot tkaniny — nieregularny, jednak tworzący 
powierzchnię przypominającą ryps. Zachowane frag-
menty są zbyt małe, by odtworzyć na ich podstawie 
wzór tkaniny. Aksamity wzorzyste wytwarzane były od 
początku XV wieku w Europie Zachodniej, a od końca 
XVII wieku także w Polsce [Turnau 1984, 153–175]. 
Tu przedstawiona tkanina wyprodukowana została naj-
wcześniej w końcu XVII wieku. 

Omówione wyżej tkaniny jedwabne wspólnie two-
rzyły element ubioru, ma on kształt prostokąta, o szero-
kości około 7 cm i długości 22 cm, jednak zachowane 
są fragmenty dwóch dłuższych brzegów i tylko jednego 
krótszego, niewykluczone więc, że pierwotnie był on 
większy (il. 18.).

Il. 16. Tkanina jedwabna: aksamit; powiększenie splotu

Il. 17. Schemat splotu 

Il. 18. Fragmenty ubrania wykonanego z kilku różnych tkanin jedwabnych, m.in. na zdjęciu po lewej — atłasu orna-
mentowanego techniką liseré (prawa strona ubrania) oraz na zdjęciu po prawej — adamaszku (od lewej) i aksamitu 
(lewa strona tego samego ubrania)
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Il. 19. Aksamit wzorzysty ze śladami patyny — pozosta-
łość po ozdobnych galonach z nici metalowych

Element składał się z dwóch warstw, wierzchniej 
z atłasu i spodniej adamaszkowej, a przyszyty był do 
aksamitu. Co ciekawe, adamaszek jest całkowicie za-
kryty i prawdopodobnie nie był widoczny. Obydwie 
warstwy wycięte zostały w poprzek tkanin — osnowa 
biegnie pod kątem ok. 40o do dłuższego brzegu — od-
dzielnie przyszyto je do tkaniny aksamitnej — spod-

nia, adamaszkowa jest o ok. 1 cm krótsza — a następ-
nie razem podwinięto i przeszyto nicią. Przy jednym 
z dłuższych brzegów w tkaninie adamaszkowej widać 
dziurę i dość niezgrabnie naszytą na nią niewielką 
łatkę z tej samej tkaniny. Ponadto na spodniej stro-
nie aksamitu zachował się wspomniany już wyżej bar-
dzo mały fragment płótna niezszytego z pozostałymi 
tkaninami.

Oprócz fragmentu aksamitu zszytego z atłasem i ada-
maszkiem, zachowały się dwa zszyte ze sobą skrawki 
tej tkaniny. Jeden z nich ma obecnie kształt zbliżony 
do prostokąta. Boczne jego brzegi są podwinięte i wy-
raźnie widać, że w tych miejscach fragment zszyty był 
z innymi skrawkami materiału. Drugi prawdopodob-
nie pierwotnie miał kształt klina — obecnie przypo-
mina trapez. Całość u dołu była podwinięta i przeszyta 
nicią — stebnówką. Jest to wyraźnie krawędź ubra-
nia — może dolna lub brzeg mankietu. Zszyte ze sobą 
skrawki były różnie wykrojone — w większym osnowa 
biegnie prostopadle do przestebnowanej krawędzi, 
a w mniejszym równolegle (il. 19.).

Dodatkowo na prostokątnym fragmencie znajdują 
się ślady patyny pozostawionej w miejscu dwóch krzy-
żujących się tasiemek o szerokości ok. 1,7 cm. Cały 
ten zbiór tkanin jedwabnych prawdopodobnie stanowi 
pozostałość wierzchniego okrycia wykonanego z aksa-
mitu i ozdobionego wstawkami z atłasu i adamaszku 
oraz pasmanterii.

Kolejna tkanina jedwabna zachowała się w postaci 
trzech podłużnych fragmentów, pierwotnie ułożonych 
skośnie do całości tkaniny (il. 20.–21.). Na dwóch 
skrawkach widać fragmenty brzegów bocznych, są 
one proste i wskazują na użycie pojedynczego wątku. 
Wzdłuż brzegów biegną pasy, o szerokości ok. 2,2 cm, 
wykonane splotem płóciennym.

Il. 20. Nowożytna tkanina jedwabna wykonana częściowo splotem płóciennym, a częściowo atłasowym, prawdopo-
dobnie chustka ozdobiona kolorowym malowanym ornamentem; powiększenie
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Il. 21. Schemat splotu 

Z pewnością są to fragmenty różnych brzegów — 
prawdopodobnie prostopadłych — w przypadku 
pierwszego skrawka osnowa jest zielona, a wątek żółty, 
w drugim układ kolorystyczny jest odwrotny, ale efekt 
wizualny bardzo podobny. Ponadto jeden z brzegów 
został podwinięty i przeszyty nicią jedwabną, ściegiem 
stebnówką. Dalej tkanina wykonana była splotem at-
łasowym. W splocie tym na powierzchni tkaniny do-
minuje osnowa — w przypadku tej tkaniny przede 
wszystkim żółta, ale wprowadzone zostały także przędze 
zielone i brązowe, co pozwoliło na uzyskanie pasiastego 
wzoru. Oprócz pasów przybrzeżnych splot płócienny 
zastosowany został także w środkowej partii wyrobu. 
Płaszczyzna w ten sposób utkana musiała być dość duża, 
zachował się bowiem spory fragment wykonany tylko 
splotem płóciennym, z żółtej i zielonej przędzy. Do-
datkowo na powierzchni tkaniny widać różnokolorowe 
przebarwienia — głównie zielone. Są one jednak bar-
dzo chaotycznie ułożone i mają nieregularny kształt, co 
może świadczyć, że znalazły się tu przypadkiem. Kształt 
zachowanych fragmentów wskazuje, że tkanina była 
złożona — być może kilkakrotnie — wzdłuż przekątnej. 
Poza tym brak na nich śladów przycinania i zszywania 
(poza podwiniętym brzegiem). Była to prosta w budo-
wie część ubrania, prawdopodobnie chusta. To uzu-
pełnienie, najczęściej damskiego ubioru, obecne było 
zarówno w zestawach wzorowanych na modzie zachod-
nioeuropejskiej, jak i w ubiorze ludowym [Boucher 
2003]. Niestety, kształt i sposób wykonania tego za-
bytku nie pozwala na bliższe określenie czasu, w którym 
został on wyprodukowany. Z pewnością jest to wyrób 
nowożytny, być może — podobnie jak wiele znalezisk 
z tego stanowiska — pochodzi z XVII–XIX wieku.

Zbiór tkanin zamyka materiał zachowany na me-
talowym guziku (il. 22.–23.). Jest on silnie nasycony 
tlenkiem żelaza, ale w tym przypadku można z dużym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, że także został wy-
konany z jedwabiu. Jest to specyficzny wyrób tekstylny, 
bo wykonany na krośnie tabliczkowym. Był to rodzaj 
krosna złożonego z kilkunastu/kilkudziesięciu, najczęś-
ciej kwadratowych tabliczek, równolegle do siebie uło-
żonych. Każda tabliczka w narożnikach miała otwory, 

Il. 23. Schemat splotu 

Il. 22. Guzik metalowy obciągnięty materiałem utkanym 
prawdopodobnie na krosienku tabliczkowym; powięk-
szenie splotu
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przez które przewleczone były nici osnowy [Michałow-
ska 1995, 186].

W przypadku gieckiego zabytku przez jedną tabliczkę 
przechodziły dwie nici osnowy. Obracanie tabliczek 
wokół wspólnej osi powodowało zmianę ułożenia nici 
i powstanie ziewu, przez który przerzucany był wątek. 
Dodatkowo w trakcie tkania nici osnowy skręcały się ze 
sobą, tworząc rodzaj sznureczków przeplecionych i po-
łączonych wątkiem. Osnowa jest bardzo gęsto ułożona, 
dlatego wątek jest zupełnie niewidoczny. Powstała w ten 
sposób tkanina o charakterystycznej prążkowanej po-
wierzchni. Krosienka tabliczkowe znane były w Europie, 
Azji i Afryce już w starożytności. Służyły wtedy głównie 
do produkcji wąskich, kolorowych pasków — krajek — 
używanych do ozdabiania ubrań. Szeroko rozpowszech-
nione były w XIV i XV wieku, ale powszechnie używane 
w Europie tylko do końca XVIII wieku [Kamińska, Tur-
nau 1966, 238–246]. Tą techniką produkowane były 
głównie wąskie tasiemki ozdobne, choć w czasach nowo-
żytnych zbudowane zostały maszyny pozwalające wypro-
dukować szerokie partie materiału mające raczej charak-
ter tkaniny niż wyrobu pasmanteryjnego. W przypadku 
gieckiego guzika nie można jednoznacznie stwierdzić 
czy pokryty został tkaniną, czy też tasiemką. Pozostaje 
więc w strefie przejściowej między dwiema katego-
riami zabytków włókienniczych — omówionymi już 
tkaninami i pasamonami, o których teraz będzie mowa.

Pasamonictwo to bardzo szeroka i zróżnicowana 
gałąź wytwórczości włókienniczej, wykorzystująca 
różne techniki plecionkarskie — także tkactwo — do 
produkcji zazwyczaj niewielkich, zawsze ozdobnych 
wyrobów, które same nie mogły stworzyć ubioru, 
ale były ich niezastąpionym składnikiem [Turnau 
1999, 133].

Przede wszystkim należy przypomnieć znacznie 
wcześniej omówioną tkaninę jedwabną o splocie płó-
ciennym — taftę/kitajkę, do której przyszyte zostały 
jedwabne frędzle, tzw. strzępki [Michałowska 1995, 
189] (il. 24.–25.).

Wykonane one zostały techniką tkania, w obydwu 
systemach użyto tych samych nici. Wątek jest znacz-
nie grubszy od osnowy, ponieważ przez każdy ziew 
przerzucane były trzy nici na raz. Całość połączona 
jest splotem rypsowym poprzecznym. Z jednej strony 
powstała wąska — ok. 3 mm — tasiemka, a z drugiej 
frędzle. Są one równo przycięte, więc wątek nie jest już 
ciągły, a nici uległy rozprzędzaniu, tworząc puszyste 
frędzle przypominające pasek delikatnego futra. Strzępki 
były wzmiankowane w inwentarzach dworskich już za 
czasów Władysława Jagiełły [Kamińska, Turnau 1966, 
239], a używane są do dziś, głównie jako wzmocnienie 
dolnej, sięgającej ziemi krawędzi ubioru.

Kolejne jedwabne pasamony to dwie tasiemki. W przy-
padku pierwszej (il. 26.–27.) pojedynczy  wątek ma po-

Il. 24. Strzępki jedwabne Il. 25. Schemat splotu

Il. 27. Schemat splotuIl. 26. Tasiemka jedwabna



130

Biblioteka Studiów Lednickich tom XXVI Kościół, który zbudowali aniołowie...

stać słabo skręconej nici wykonanej z dwóch przędz, 
natomiast osnowa jest nieco bardziej skomplikowana. 
Podzielona została na część zasadniczą, połączoną z wąt-
kiem splotem płóciennym, i część dodatkową, wypro-
wadzaną na wierzch tasiemki jedynie w partiach wzoru, 
tworzące nieskomplikowany ornament geometryczny.

Dodatkowo tasiemkę zdają się zdobić luki powstałe 
w miejscu, gdzie, przynajmniej w trakcie tkania, znaj-
dowały się dodatkowe elementy osnowy. Były one 
dość grube i okrągłe w przekroju, wplecione w wątek 
w splocie płóciennym, tak jakby były częścią składową 
osnowy podstawowej. Do dziś przędza wątkowa w tych 
miejscach jest wyokrąglona i wygięta na przemian na 
wierzchnią i spodnią stronę tasiemki. Po tych częś-
ciach osnowy nie ma dziś najmniejszego śladu i nie 
można wykluczyć, że celowo usunięto je po utkaniu 
całości, tworząc dodatkowy, ażurowy element wzoru. 
Tasiemka ozdobiona była również symetrycznie uło-
żonymi wzdłuż obydwu jej krawędzi ząbkami, utwo-
rzonymi przez wysunięcie wątku poza brzegi wyrobu. 
Proste pasamony wytwarzane były już w starożytności 
i wykorzystywane, podobnie jak w późniejszych okre-
sach, do zdobienia krawędzi odzieży lub jako paski. 
W późnym średniowieczu i nowożytności nastąpił duży 

rozwój tej gałęzi włókiennictwa, a asortyment wyrobów 
produkowanych w pracowniach pasamoniczych uległ 
dużemu zróżnicowaniu. Nadal jednak popularne były 
dość proste tasiemki, podobne do omawianego tu zna-
leziska. W XVII i XVIII wieku nierzadko pokrywano 
nimi całą powierzchnię ubioru: gorsetów czy kaftanów, 
ale także wykorzystywano je do lamowania obić ścien-
nych i meblowych [Gutkowska-Rychlewska 1968]. Nie 
można więc wykluczyć, że znalezisko było ozdobnym 
wykończeniem obicia czy wyposażenia trumny.

W drugiej tasiemce (il. 28.–29.) wątek tworzą dwie, 
nieskręcone ze sobą przędze, wyprowadzone poza kra-
wędzie tasiemki i ułożone w ozdobne ząbki. Splatają 
się one z osnową w kombinacji splotu płóciennego 
i rypsowego. 

Jedynie w środkowej części tasiemki przeploty są bar-
dzo rzadkie, a na powierzchni widać głównie osnowę. 
Tasiemka jest niedługa i mierzy ok. 8 cm. Obydwa 
końce są podwinięte, a dokładnie na środku widać nieco 
jaśniejszą smugę długości ok. 1,5 cm, dodatkowo w tym 
właśnie miejscu znalezisko jest najlepiej zachowane. 
Prawdopodobnie tasiemka krzyżowała się z innym frag-
mentem tego samego wyrobu — długość jasnej smugi 
odpowiada szerokości tasiemki. Znalezisko jest bardzo 
podobne do wyżej opisanego pasamonu — obydwa 
wykonane zostały metodą tkania, a ich funkcja i dato-
wanie z pewnością były podobne.

Następna jedwabna tasiemka (il. 30.–31.) znaleziona 
została przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela na gro-
dzisku (stan. 1).

Podobnie wykonane zostały także pozostałe tasiemki, 
choć na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie inne. 
Zastosowano bowiem w ich przypadku zupełnie inny 
surowiec, mianowicie nici bawełniane owinięte bardzo 
cienką i wąską taśmą srebrną lub posrebrzaną (il. 32.). 

Il. 28. Tasiemka jedwabna; powiększenie splotu

Il. 29. Schemat splotu
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Il. 30. Tasiemka jedwabna; powiększenie splotu

Il. 31. Schemat splotu

Il. 32. Nici organiczne owinięte taśmą metalową; powiększenie
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Powstały w ten sposób elastyczne, ale posiadające 
metalowy połysk nici, szeroko wykorzystywane w pa-
samonictwie, ale także w hafciarstwie i koronkarstwie. 
Tasiemki wykonane z nici metalowych nazywamy ga-
lonami [Turnau 1999, 60]. W Gieczu zachowały się 
niewielkie fragmenty sześciu tego typu wyrobów.

Pierwszy zbudowany jest z nici metalowych i orga-
nicznych. Wątek wykonany został z pojedynczej nici 
o organicznej duszy, przypuszczalnie bawełnianej, 
owiniętej metalową taśmą — miedzianą prawdopo-
dobnie posrebrzaną lub wykonaną ze srebra mocno 
zanieczyszczonego miedzią. Wątek w każdym rzę-
dzie ma równą długość, przekraczającą nieco szero-
kość tasiemki wyznaczoną nićmi osnowy, a przy brze-
gach często lekko się skręca, tworząc rodzaj pętelek 
(il. 33.–34.). 

Osnowa jest bardziej zróżnicowana. Składa się 
z dwóch różnych rodzajów nici. Jest tu osnowa bar-
dzo podobna do wątku, czyli nić z organiczną duszą, 
owiniętą taśmą metalową oraz przędze niemetalizo-
wane, jedwabne i bawełniane. Przędza połączona zo-
stała splotami tkackimi, częściowo płóciennym, a częś-

ciowo nieregularnym. Tasiemka naszyta była na odzież 
wykonaną z tkaniny jedwabnej — tafty/kitajki. Wą-
skie, kolorowe tasiemki i paski z wełny, bawełny lub 
jedwabiu produkowano już w starożytności. Często 
były one przyszywane przy krawędziach odzieży lub 
układano z nich proste wzory geometryczne. Galony 
z nici metalowych zaczęto produkować w XIV wieku 
[Michałowska 1995, 185]. Miały one zazwyczaj pro-
sty wzór geometryczny uzyskany przez zróżnicowanie 
splotu i wprowadzenie nici o różnym kształcie. Opisy-
wany tu galon ma bardzo tradycyjny kształt, co utrud-
nia uściślenie datowania zabytku, z pewnością jest to 
jednak wyrób nowożytny.

Kolejne galony zachowały się w znacznie gorszym 
stanie, niekiedy w postaci kilku uzupełniających się 
fragmentów umożliwiających często, choć nie zawsze, 
rekonstrukcję pierwotnego wyglądu tych zabytków. 
Wszystkie są do siebie dość podobne (il. 36.).

Wykonane zostały przy użyciu tych samych prostych 
metod i tych samych surowców. Na pierwszy rzut oka 
przypominały galon nieco dokładniej opisany wyżej. 
Ważną różnicą jest jedynie wprowadzenie w osnowie 

Il. 34. Schemat splotu

Il. 35. Kamizelka jedwabna ozdobiona pasamonem me-
talowym, XVIII wiek

Il. 33. Galon, czyli tasiemka wykonana techniką tkania i plecenia z nici owiniętych cienką blaszką srebrną
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dodatkowych elementów, to jest prostej taśmy meta-
lowej. Obecność tego składnika pozwala na zawężenie 
czasu powstania znaleziska na najwcześniej 2. połowę 
XVII wieku — dopiero w tym czasie pojawiają się ele-
menty o takim kształcie w wytworach pasamoniczych 
[Michałowska 1995, 230]. Galony używane były do 
lamowania odzieży, ale niekiedy pokrywano nimi całe 
powierzchnie ubrań. Mogły także służyć do ozdabia-
nia zasłon, narzut, obić mebli, poduszek, a także obić 
trumny czy znajdujących się w niej przedmiotów.

Podobną funkcję pełniło także następne znalezisko 
gieckie, czyli frędzle wykonane głównie z nici metalo-
wych o organicznej, prawdopodobnie jedwabnej duszy, 
owiniętej taśmą srebrną, pozłacaną (il. 37.–38.).

Zasadnicza część osnowy oraz wątek tworzą właśnie 
takie nici. Ich oplot był dość luźny i między metalo-
wymi pasmami dość wyraźnie musiała być widoczna 
organiczna dusza. Dodatkowo w środkowej części pa-
samonu — tuż przy właściwych frędzlach — wprowa-
dzone zostały nici bez owijki metalowej. Nici  połączono 

Il. 36. Przykłady galonów i schematy ich splotów
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splotem płóciennym. Z jednej strony powstała wąska, 
prosta tasiemka, od której odchodzą długie, równe 
frędzle wykonane z wątku. Nie jest on rozcięty, a są-
siednie nici skręcają się ze sobą. Różnego kształtu frędzle 
wyrabiano ręcznie od średniowiecza i dopiero wpro-
wadzenie w końcu XVIII wieku maszyny frędzlarskiej 
znacznie przyspieszyło ich produkcję [Turnau 1984]. 
Frędzle wykorzystywano głównie jako wykończenie obić 
meblowych, ale także do zdobienia ubrań, zwłaszcza 
damskich.

Pracownie pasamonicze trudniły się także produkcją 
innych wyrobów mogących upiększyć odzież, na przy-
kład różnie splecionych sznurków. W Gieczu znaleziono 
też fragment jedwabnego sznurka, na który nanizany 
był koralik (il. 40.–41.).

Il. 37. Frędzle wykonane z nici owiniętych bardzo delikatną taśmą srebrną; powiększenie

Il. 39. Fragment ubioru ozdobionego frędzlami metalo-
wymi, XVII–XVIII wiek

Il. 38. Schemat splotu
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Nie można wykluczyć, że jest to fragment różańca — 
zwłaszcza bliskość kościoła może to sugerować. Jednak 
moda, szczególnie w okresie baroku, cechowała się bardzo 
dużą różnorodnością i wykorzystaniem wszelkich metod 
i przedmiotów jako dodatkowych elementów stroju.

Bardzo ciekawe znaleziska tekstylne przyniosły też 
badania na terenie grodu gieckiego. Znalezione tu pa-
samony różnią się od tych wyżej opisanych. Są tu mię-
dzy innymi typowe wstążki utkane z nici jedwabnych, 
szerokie i elastyczne, doskonale nadające się do upinania 
kokard (il. 42.–45.).

Wykonane były przy użyciu różnych splotów tkac-
kich i miały ornamentowaną powierzchnię, ale nie to 
stanowiło ich główne walory ozdobne. Przede wszyst-
kim chodziło o możliwość związywania ich w fanta-
zyjne kokardy. 

Il. 41. Schemat splotu sznureczka

Il. 40. Jedwabny sznureczek i koraliki

Il. 43. Schemat splotu

Il. 42. Wstążka jedwabna

Il. 44. Ozdobna wstążka jedwabna wykonana różnymi 
technikami tkania i plecenia 

Il. 45. Schemat splotu
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Jedynie szeroka wstążka wykonana w dużej mierze 
z nici metalowych wyróżnia się na tym tle, jest to borta 
[Turnau 1999, 27] (il. 47.–48.). Ma osnowę z cien-
kich nici jedwabnych o niezbyt mocnym, ale wyraź-
nym skręcie. 

Przy samych brzegach wyrobu pojedyncze elementy 
osnowy połączone są z wątkiem w splocie płóciennym. 
Są to pasy liczące po siedem nici. Dalej splot jest niere-
gularny, a jego zróżnicowanie służy głównie wydobyciu 
ornamentu. Nici osnowy, takie same jak przy brzegu, 
zgrupowane są po pięć i w takich pasmach przeplatają 
się z wątkiem. A jest on bardzo zróżnicowany. Składa 
się z trzech elementów, prowadzonych prawdopodobnie 
niezależnie od siebie przez całą szerokość borty. Pod-
stawowa część wątku to nić metalowa o organicznej 

(być może bawełnianej) duszy, owiniętej taśmą srebrną 
lub miedzianą posrebrzoną. To ta nić wraz z jedwabną 
osnową tworzy zasadniczy zarys wzoru, przy czym borta 
prawdopodobnie była dwustronna, a ornament jednej 
strony był jakby negatywowym odbiciem ornamentu 
drugiej strony. Zabytek jest bardzo zniszczony, przez 
co wzór jest słabo czytelny. Wydaje się, że był pokryty 
cyklicznie powtarzającym się ornamentem roślinnym. 
Z jednej strony wzór jest jedwabny, a tło metalowe, 
z drugiej strony jest odwrotnie. Ornament uzupełniają 
dodatkowe elementy wątku. Równolegle z nicią meta-
lową prowadzona była prosta taśma srebrna (bądź mie-
dziana posrebrzona). Widoczna jest tylko w miejscach, 
w których nić z duszą wyprowadzona jest nad jedwabną 
osnowę. Dość często nić z duszą jest przykryta tą taśmą 
i to zarówno na jednej, jak i na drugiej stronie borty. 
Dodatkowym elementem urozmaicającym partie po-
kryte jedwabnymi nićmi jest cienki drucik metalowy. 
Był on prowadzony równolegle do pozostałych części 
wątku, ale widoczny jest na powierzchni wstążki je-
dynie w częściach pokrytych jedwabiem. W partiach, 
w których dominuje nić metalowa z duszą i prosta ta-
śma, drucik jest ukryty pod tymi wątkami. Niestety 
stopień zabrudzenia zabytku nie pozwolił na odczy-
tanie pokrywającego go wzoru. Z pewnością wstążka 
była bardzo dekoracyjna, wykorzystano ją jako opaskę 
zdobiącą głowę zmarłej osoby — zapewne kobiety. Nici 
drotowe, czyli mające formę cienkiego drutu ciągnio-
nego, używane były już w XVI wieku [Michałowska 
1995, 33]. Natomiast prosta taśma metalowa, znana 
w starożytności w postaci cienkich złotych pasków, 
ponownie weszła do użytku w XVII wieku, kiedy to 
produkowana była nie tylko ze złota, ale też ze sre-
bra, miedzi, a nawet cyny. Obecność tej taśmy wska-
zuje, że omawiane znalezisko powstało najwcześniej 
w XVII wieku. 

Il. 46. Kokardy splecione z wstążki jedwabnej, XVII wiek

Il. 47. Borta utkana z jedwabiu i nici metalowych, która ozdabiała głowę osoby pochowanej na przykościelnym cmen-
tarzu; powiększenie splotu
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Bardzo intrygujący jest także fragment jedwabnego 
materiału wykonanego splotem typu gaza (il. 49.–50.). 
Występują w nim dwa rodzaje osnowy: podstawowa 
i owinięta wokół niej osnowa oplatająca, między nie 
wstawiony jest wątek. W ten sposób powstaje ażurowa 
tkanina, często wykorzystywana jako kanwa koronek. 
Niestety, na podstawie tak małych fragmentów niemoż-
liwe jest określenie czy są to fragmenty szerszej tkaniny, 
czy też jedwabnej wstążki. 

Szczególną uwagę zwracają na siebie koronki wyko-
nane techniką klockową z nici metalowych (il. 51.). 
Tego typu wyroby wykonywane były na specjalnej po-

duszce, przy pomocy kilkunastu a nawet kilkudziesięciu 
klocków, na które nawinięte były nici. 

Manewrowanie ułożonymi w pary klockami umoż-
liwiało tworzenie charakterystycznej plecionki według 
umieszczonego na poduszce wzoru. Miejsca przeplo-
tów umacniano szpilkami [Michałowska 1995, 268]. 
Zachowały się spore fragmenty trzech takich koronek. 
Wszystkie są dość wąskie, jeden brzeg mają prosty, 
a przeciwległy uformowany jest na kształt falbany. Tło 
koronek stanowi siatka torchon wykonana za pomocą 
dwóch par klocków. W tego typu siatce poszczególne 
klocki nie wymieniają się w parach, ale są na stałe sobie 
przypisane. Przekładanie klocków z jednej pary powo-
duje powstanie sznureczka, który w siatce ułożony jest 
pod kątem prostym do sznureczka utworzonego przez 
drugą parę klocków. W miejscu połączenia tych sznur-
ków powstaje tzw. schlag — przeplot łączący wszystkie 
nici. W tak uformowane tło wprowadzone były dodat-
kowe pary nici, tworzące ornament falisty, a także proste 
taśmy metalowe. Sama technika klockowa rozpowszech-
niła się w XVI wieku, ale koronki torchon produko-
wane były od wieku XVIII. Służyły przede wszystkim 
do zdobienia odzieży, zarówno męskiej, jak i damskiej. 
Zwłaszcza w XVIII wieku szczególnie często zdobiono 
nimi kołnierzyki, mankiety, falbany, chusteczki, czepce 
itp. [Boucher 2003].

Ważnym elementem strojów barokowych były także 
różnego rodzaju ozdobne aplikacje. Część z nich scha-
rakteryzowana została już wyżej jako wyroby pasa- 
monicze.

Przyszyte do jednej z koronek klockowych aplikacje 
też poniekąd należą do asortymentu pasmanteryjnego. 
Wykonane zostały z nici o organicznej duszy owiniętej 
nicią metalową, cienkich blaszek (il. 53.) lub drucików 
metalowych i zwykłej nici jedwabnej. Jeden z nich to 
tasiemka wykonana z sześciu nici metalowych równo 
ułożonych w falisty kształt i splecionych przędzami je-
dwabnymi (il. 54.–55.).

Inna to tak zwane girlandki (il. 58.), czyli pasma 
związanej przędzy jedwabnej, uformowanej w rodzaj 
pędzelków połączonych ze sobą i tworzących wić [Tur-
nau 1999, 63].

Jednak najciekawszy jest motylek czy też muszka 
uformowana z nici metalowych (il. 61.–62.). Tego ro-
dzaju aplikacje były dodatkowymi ozdobami stroju, 
przede wszystkim kobiecego. Moda XVII i początku 
XVIII wieku obfituje w tego typu elementy.

Badania archeologiczne w Gieczu odsłoniły różno-
rodny zbiór znalezisk tekstylnych, zarówno tych naj-
prostszych, jak i bardzo skomplikowanych. Z jednej 
strony mamy tu do czynienia ze zwykłymi tkaninami 
codziennego użytku, a z drugiej z ekskluzywnymi 

Il. 48. Schemat splotu borty

Il. 50. Schemat splotu gazy

Il. 49. Strzępki bardzo delikatnej tkaniny typu gaza, czę-
sto wykorzystywanej jako kanwa misternie wyszywanych 
koronek
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Il. 51. Koronki wykonane techniką klockową (XVIII lub XIX wiek) i schematy ich splotów

 ozdobami bogatego stroju. Warto zaznaczyć, że wszyst-
kie tkaniny, nawet te najprostsze były bardzo wyso-
kiej jakości. Większość znalezisk gieckich to elementy 
ubioru, w przypadku niektórych przypisanie dokład-
nej funkcji nie było możliwe ze względu na niewielkie 
rozmiary zachowanych fragmentów. Część z pewnością 
dekorowała trumnę, stanowiła jej wyściółkę lub podgłó-
wek. Większość natomiast z pewnością była pierwotnie 
ubraniem, w którym zmarli zostali pochowani. Niestety 
fatalny stan zachowania tkanin nie pozwala na określe-
nie czy były to stroje typowo trumienne, czy nadające 

się do normalnego użytkowania [Grupa 2005, 30–31]. 
Trudno ustalić, z j akiego okresu pochodzą najprostsze 
tkaniny — ich jakość jednak sugeruje, że są to wyłącznie 
wyroby nowożytne. Natomiast zabytki bardziej charak-
terystyczne, których kształt i sposób wykonania pozwala 
na zawężenie ram chronologicznych ich powstania, po-
chodzą głównie z XVII–XVIII wieku. Właśnie w tym 
okresie dość popularne były ubiory trumienne — czę-
sto nie najlepszej jakości — jedynie na pierwszy rzut 
prezentujące się okazale, a w istocie nienadające się do 
zwyczajnego użytku. 
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Tkaniny jako przedmioty niezwykle delikatne nie-
stety bardzo łatwo ulegają destrukcyjnemu działaniu 
czynników podepozycyjnych. W krótkim czasie bez-
powrotnie nikną zawarte w nich informacje dotyczące 
zarówno życia, jak i zwyczajów pogrzebowych ludno-
ści zamieszkującej okolice cmentarzyska. W przypadku 
znalezisk gieckich jest to bardzo widoczne, niemniej 
nawet małe fragmenty wyrobów włókienniczych po-
zwalają na pozyskanie cennych informacji.

Il. 52. Metalowe koronki klockowe, XVII wiek

Il. 53. Różnego rodzaju aplikacje — dodatkowe ozdoby 
stroju, przede wszystkim kobiecego

Il. 54. Aplikacja — falista tasiemka 

Il. 55. Schemat splotu

Il. 56. Fragment borty ozdobionej dodatkowo falistą ta-
siemką, XVIII wiek
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Il. 57. Suknia z XVIII wieku ozdobiona aplikacjami z falistej taśmy i girlandek; powiększenie aplikacji

Il. 58. Aplikacja — girlandka

Il. 59. Girlandki jedwabne, XVIII wiek
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Il. 60. Gorsetka i fragment sukni ozdobionej girlandkami, XVIII wiek

Il. 63. Mankiet sukni ozdobiony aplikacjami w kształcie 
muszek, XVIII wiek

Il. 61. Aplikacja — motylek/muszka; powiększenie

Il. 62. Schemat ozdoby
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Church Built by Angels

Summary

The parish church in Giecz, dedicated to the Blessed 
Virgin Mary in the mystery of her Assumption, is 

among a few surviving historical monuments of the 
medieval architecture in Greater Poland. Legend has it, 
as written about by Emil Kierski in the mid-nineteenth 
century, that this particular church was built by angels.

The church was built within the settlement which 
was an element of the Giecz settlement complex. The 
development of the complex was tightly connected 
with the development of the state; its heyday of sig-
nificance and splendour coincide with the period of 
the first Piast rulers: Mieszko I and Bolesław Chrobry 
(the Valiant).

During its hundreds of years of functioning, up till 
the beginnings of the twentieth century, the simple Ro-
manesque form of the building was subjected to many 
alterations. Possibly, as far as the architecture is con-
cerned, the church had not been significantly changed 
before 1713, when it was destroyed by fire. The damage 
to the building during this fire resulted in the modifi-
cations of the church’s body and interior accomplished 
in the following centuries. The original appearance of 
the church was distorted also by various extensions, 
due to which the earliest simple form of the building 
became obliterated. 

Apart from abandoned efforts and minor ad hoc re-
pairs, the technical condition of the church constant ly 
deteriorated; however, the building itself survived un-
til the mid-twentieth century. Then, the reinstating 
of the church’s initial appearance was decided on, so 
the subsequent serious building works were under - 
taken — which lasted almost half a century. Eventually, 
they were finished in 2007 and the church was again 
open to the public.

The scientific studies which originated between the 
mid-nineteenth and mid-twentieth century contained 
short general descriptions of the architecture as well as 
attempts at determining the time of the church’s origins 

and circumstances of its foundations. The first half of 
the nineteenth century saw also the first drawings of the 
church. Many interesting data relating to the history of 
the church since the seventeenth century are comprised 
within the administrative documents of the Archdio-
cese of Poznań, such as the inspections of the bishops 
and consistory deeds.

In the mid-twentieth century research of the strong-
hold and its closest base was conducted. Also the church 
in Giecz aroused at that time the interest of restorers, 
archaeologists and art historians. Large analyses, con-
sisting of the history of the church and its architecture, 
appeared at this time as well as a precise description of 
conducted renovation works. New data referring to 
the history of the church were provided with the pub-
lications of the results of the excavation research con-
ducted in the second half and in the last decade of the 
twentieth century. The most significant and unexpected 
excavation results included discovering the foundations 
of the very first church as well as elements of the inte-
rior architecture of the second one. Investigation car-
ried out outside the building revealed the foundations 
of the extensions (sacristy and porch), the belfry as well 
as buttresses mentioned in old documents. 

No information has been hitherto collected regarding 
fittings and the décor of the church, hence not much 
is known about the modifications inside the building 
throughout the centuries. On the basis of the scarce 
historic sources considering the settlement where the 
church was erected, hardly anything can be stated (with 
certainty) about the first centuries of its existence. In 
the written records, the settlement occurs not earlier 
than in the last quarter of the thirteenth century and 
the information given is sparse and schematic. Also, 
the fourteenth century left almost no mention about 
the Assumption BVM church in Giecz. It might have 
served as a parish church and its benefits most probably 
constituted the prebend of the Poznań canons. 
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More data regarding the history of the village and 
church(-es) may be found in the sources of the fifteenth 
century. In this period a clear distinction appears — the 
church situated within the stronghold was called in La-
tin in Grodzisco (nowadays Grodziszczko) or similarly, 
whereas the one located in the near stronghold settle-
ment was defined in Latin as: in Gdecz, Gyecz, in Giecz 
and so on. Until the present day both buildings have 
maintained the status of parish churches, with their 
own juridical area. Few names of parsons and curates 
are known from this period.

Sources of the sixteenth century contain nothing 
but scant and not very spectacular mention about the 
church, the people connected with it as well as its fun-
ctions and position within the structure of the Church 
in Poznań. The parish school in Giecz was first no-
ted in 1550. When this was first established, however, 
remains unknown unfortunately; one might assume, 
nevertheless, that its origins reach back to at least the 
fifteenth century. 

The seventeenth and eighteenth centuries bring some 
church documents — protocols of the bishops’ inspect- 
ions but with little information regarding the appear-
ance and condition of the church. Along with the fall 
of the Noble Republic of Poland, towards the end of 
the eighteenth century, the position and role of the 
church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary 
in Giecz noticeably diminished, although it continued 
being the seat of the parish. 

As it is commonly taken for granted, the Roman- 
esque parish church in Giecz is dedicated to Mary and 
also, or perhaps first of all, to Saint Nicholas, the bishop 
and martyr. It should be pointed out, however, that of-
ficially in the naming of the Archdiocese of Poznań the 
parish in Giecz is dedicated to the Assumption of BVM 
only. The patrocinium (sanctification) of St. Nicholas, 
consequently occurring in the literature, does not exist 
in the dedication of this church. Not a single preserved 
document, unfortunately, defines the dedication of the 
church in the settlement of Giecz. Thus, it ought to 
be assumed that the dedication of the church to Mary 
is the original and only one during the Middle Ages. 
Nevertheless, St. Nicholas in the patrocinium of the 
church might have begun occurring from the found- 
ation of the side-altar, which most probably took place 
at the end of the sixteenth or in the beginning of the 
seventeenth century. Still, this is not legally documen-
ted in the church notes. The lack of sources does not 
allow for unambiguously determining when the “other” 
dedication appeared.

The origin of the vagueness connected with the de-
dication of the church in Giecz most probably should 

be looked for among the scientists studying the object 
during the so-called millennium research. It seems that 
while analyzing the problem of the dedication of the 
church in Giecz, one may reach the following conclu-
sions. The researchers examining the settlement com-
plex in Giecz craved for seeing it as a settlement centre: 
a stronghold, market, with settlements within the clo-
sest vicinity as well as the church. All these elements 
can be found in Giecz in the given period except for 
the market. This being so, it ought to be stated that the 
“unassisted” sanctification of Saint Nicholas, presented 
in the literature, is actually based on no available written 
sources, both with reference to the first and the second 
church in Giecz.

As aforementioned, the church which survived till 
the present day hides underground some remains of 
its predecessor. In fact, there are two churches located 
almost in the same place, which differ a bit in size as 
well as in the shape of their eastern part. The archaeo- 
logists unearthed broad foundations which showed 
the layout with a small interior and an apse; the latter 
most probably semi-circular inside. The building was 
an example of the so-called type of aisleless church with 
a rectangular, single-vessel nave and semi-circular apse 
adjacent directly on its eastern side. The first church can 
be dated only on the basis of premises and archaeolo-
gical data. These suggest quite a long time of possible 
foundation of the church — from the end of the tenth 
till the second half of the twelfth century. It seems, how- 
ever, that this span may be narrowed to the end of the 
eleventh century.

The second church, the original matter of which in 
its substantial part was preserved until nowadays, is also 
of a modest aisleless form. However, between the nave 
and the apse the rood screen was erected on a shallow 
rectangular plan. This screen was higher than the apse 
and slightly lower than the nave, constituting a passage 
clearly legible in the outer body. The simple mass of the 
church was supplemented by narrow windows in the 
apse and the nave, widening on both sides, as well as by 
a straight, offset portal, lacking sculpture ornamenta-
tion, in the southern elevation. The walls of the church 
were built according to the technique called opus em-
plectum, that is, with the inner and outer face made up 
of layers of blocks as well as with an inside part filled 
with stone debris under the lime-sand mortar. 

In the eastern section, the original architectonic fit-
tings of the second church were preserved in the form 
of one stair and the lower part of the altar stone; a frag-
ment of the earliest flooring from flat stones filled with 
mortar was also unearthed. Inner faces of the walls of 
the rood screen were equipped with the so-called sedilia, 
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meaning recesses with benches to sit on. In the western 
section of the church a four-sided foundation on the 
axis of the nave was discovered, “built in” to the western 
foundation of the previous building’s wall. This is being 
interpreted as the foundation of the support bearing the 
choir gallery, which fills the western part of the interior.

The second stone church in the settlement of Giecz 
must have been erected at the turn of the twelfth cen-
tury, after the elder building had been removed. The 
form of the first church of Giecz joins in with the large 
current of aisleless churches, frequently built in Eu-
rope beginning from the eighth century. In contrast, 
the screen rood places the church of Giecz within the 
numerous group of churches equipped with this ele-
ment, dated back to the twelfth, and, most of all, to 
the thirteenth century. 

The sculpture of the Madonna and the Child is one of 
a few historical elements of the church in Giecz among 
the church fittings, although it is uncertain whether the 
figure was meant namely for this building. Its form con-
tinues both the Gothic tradition and elements close to 
the modern iconography; so, referring to its style, it is da-
ted back to the first half of the seventeenth century. The 
sculpture may be treated as an example of the represen-
tation of Mary as a Queen and the Child. This type has 
quite complicated origins and derives from various re-
presentations of the Madonna created in different times. 
The figure of the Madonna and the Child, regardless of 
its destination — being meant for the church of Giecz 
or only adapted here — makes up the representation 
of the Assumption of the Mother of Jesus.

The statue of the Madonna could have been a central 
element of a bigger altar composition. The kind of the 
sculpture’s shape may refer to a tradition still present 
in the Gothic wing altars of the late seventeenth cen-
tury. Nevertheless, reconstruction of the initial surro-
undings of the sculpture is impossible as no elements of 
it remained. The pre-war photograph shows a Baroque 
high altar with the figure of the Madonna as a secon-
dary element.

The picture of Saint Nicholas, showing the second 
patron of the church of Giecz, has been linked with the 
local church for ages. It was placed in its side-altar po-
ssibly from the time it had been painted in the second 
half of the seventeenth century or in the beginning of 
the eighteenth century. The dedication of the altar was 
mentioned in the nineteenth-century visitations to the 
church, even though no descriptions of the picture follo-
wed. From the most known depictions of this Saint, the 
image of Giecz differs in adding some characteristic at-
tributes rarely applied in Polish art. The figures of three 
youths being dipped into the wooden container refer 

to the legend about the murder of young men and the 
raising of them from the dead by Nicholas, who stayed 
in the same inn where the crime had been committed. 
The tradition of illustrating this legend dates back to 
the thirteenth century and was disseminated mainly 
in the manuscripts illuminated first of all in Flanders 
and France.

The depiction of the bishop with the young men 
in a tub, so popular in the west of Europe, in Poland 
was absolutely unknown until the seventeenth century. 
Therefore, the specimen of the picture must have been 
adopted by means of an engraving of western prove-
nance. Undoubtedly, the painting from Giecz places 
itself among the oldest depictions of this theme in Po-
lish art. Outside Poland interesting analogies might 
be found in the French-speaking countries and in the 
Netherlands, where the legend about Saint Nicholas and 
the three youths brought back to life is still widely held.

The picture could have originated in another envi-
ronment than Giecz. The possibility that it came to the 
local church from another one and its appearing was 
connected with the change (extension) of the church’s 
dedication cannot be excluded.

The painting showing Saint Barbara of Giecz must 
have been painted in the first half of the eighteenth 
century within the circle of the Poznań painters’ guild. 
Precise determining of the date of its installation in the 
altar is not achievable; however, it could have happened 
after the fire involving the church in 1713. To depict 
the figure of Saint Barbara, a seventeenth-century pat-
tern was used, derived from an engraving originating 
in the Netherlands and the works of Peter Paul Rubens.

The picture, intended surely for the bye-altar in 
Giecz, constituted a sign of the cult of Saint Barbara 
as a patroness of undergoing a good death, developing 
in the second half of the seventeenth and later on during 
the eighteenth century. Earlier in Poland (in the six-
teenth–seventeenth century) the saint was wor shipped 
rather as a patroness of sailors and fishermen, also rafts-
men. The belief that in Poland she has been venerated 
since the fourteenth century, especially in mining areas, 
is common.

However, the painting of Saint Barbara in Giecz, 
which initially must have been situated in the side-
-altar, is not unique. Contrary to the medieval cycles 
with many reredos, modern depictions of Saint Barbara, 
including the one from Giecz, are usually synthetic, re-
presentative images with some attributes referring to the 
legend based on German and Dutch patterns.

Eight hundred years of the functioning of the church 
of the Assumption of BVM left many archaeological re-
lics which may be divided into a few categories. Some 
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of the relics, like the floor tiles and window glass, were 
connected with the architectonic décor of the build ing. 
The most interesting is a stained-glass window with the 
Jastrzębiec coat of arms from the beginning of the six-
teenth century. It is a unique monument in the coun-
try of the art of developing stained-window glass in 
the Noble Republic of Poland. The analysis of the glass 
made it possible to reconstruct the way of the placing 
of the glass in the window frames.

In the category of objects found among the fittings of 
the church which are necessary to perform the liturgy, 
only the sheathings and fastenings of liturgical books 
or glassware survived, as well as a stone baptismal font 
and a glass communicant box. The excavation research 
revealed the burials of former inhabitants of the parish, 
buried inside and outside the church. Hence, the nume-
rous and diversified category of finds encompasses items 
related to the funeral aspect too, that is, remnants of 
coffins and their metal decorations. The various collect- 
ion of textile findings was also preserved, both the sim-
plest specimens and quite complicated ones. On the 
one hand, these are ordinary fabrics of everyday use, 
and on the other of exclusive decorations of rich attires. 

Personal things given to the dead including rosa-
ries, religious medallions and coins are also worthy of 
note. The collection of coins discovered in the church 

in Giecz makes up the biggest numismatic inventory 
gathered hitherto in any Polish church, which stands 
out also against the European background. Additio-
nally, many tiny pieces of various objects were found, 
mostly made of metal. Their present condition, however, 
 makes it impossible to define what purposes they served 
ages ago.

The cognitive value of the whole source base referring 
to the history of the church in Giecz cannot be over-
estimated from the point of view of several fields of 
science. Thus, the material hitherto gathered provides 
evidence of a ceaseless and crucial significance of this 
church as a local religious centre, which performed also 
different social functions. Local clergy and inhabitants 
used to pay much interest to their church both as re-
gards to its maintenance and the ensuring of certain 
aesthetic aspects. The revealed materials are of no small 
importance also concerning the comprehension of the 
past generation of this parish — their life and customs.

Despite the numerous pieces of information ob-
tained regarding the eight-century-long history of this 
church and the people of this parish, it should be sta-
ted that this extraordinary treasury of knowledge has 
not yet been examined fully. The painstaking research 
of these copious keepsakes from the past will hopefully 
be continued.
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29 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Medalik św. Benedykta. XVII w. M. Jóźwikowska 83
30 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Medalik św. Benedykta. XVII w. M. Jóźwikowska 83
31 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Medalik Matki Bożej i św. Tomasza. XVII w. M. Jóźwikowska 84
32 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Medalik Świętej Rodziny i św. Antoniego. 

XVIII–XIX w. 
M. Jóźwikowska 85

33 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Medalik Chrystusa i Matki Bożej Bolesnej. 
XVIII–XIX w. 

M. Jóźwikowska 85

34 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Medalik Matki Boskiej Gostyńskiej. XIX w. M. Jóźwikowska 87
35 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Medalik Najświętszego Serca Jezusa i Serca 

Maryi. XIX w. 
M. Jóźwikowska 87

36 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Krzyżyk. XIX w. M. Jóźwikowska 88
37 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Różaniec — część początkowa, służąca do 

odmawiania modlitw wstępnych Różańca. 
M. Jóźwikowska 89

38 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Medalik z części początkowej różańca. M. Jóźwikowska 90
39 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Wizerunek Matki Bożej Bolesnej. M. Jóźwikowska 90
40 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Proroctwo Symeona. M. Jóźwikowska 90
41 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Ucieczka do Egiptu. M. Jóźwikowska 91
42 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Jezus w świątyni. M. Jóźwikowska 91
43 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Jezus upadający pod Krzyżem. M. Jóźwikowska 91
44 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa. M. Jóźwikowska 91
45 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Złożenie Jezusa do grobu. M. Jóźwikowska 92
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46 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Rekonstrukcja koronki do rozważania Sied-
miu Boleści Matki Bożej. 

M. Jóźwikowska 92

47 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Paciorki różańców. M. Jóźwikowska 93
48 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Kościany element do rozdzielania pa- 

ciorków. 
M. Jóźwikowska 93

T. Hildebrandt, Szkła okienne i naczyniowe

1 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Kąciki. M. Jóźwikowska 99
2 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Szyba sześcioboczna. M. Jóźwikowska 99
3 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Gomółka. M. Jóźwikowska 99
4 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Krążki. M. Jóźwikowska 100
5 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Szybki witrażowe. M. Jóźwikowska 100
6 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Witraż herbowy. XVI–XVII w. M. Jóźwikowska 101
7 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Rysunek witraża herbowego.

Rys. B. Kowalewska. 
— 101

8 Rekonstrukcja witraża. Rys. D. Jagłowska. — 101
9 Rekonstrukcja umieszczenia gomółek i kącików. Rys. T. Hildebrandt. — 102
10 Rekonstrukcja oszklenia z szyb sześciobocznych. Rys. T. Hildebrandt. — 102
11 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Oprawy szyb. M. Jóźwikowska 102
12 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Rekonstrukcja pucharka dzwonowatego. 

Rys. L. Fijał.
— 102

13 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Czasze i stopki pucharków. M. Jóźwikowska 103
B. Paszkiewicz, Monety

1 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Denar polski Władysława II Wygnańca 
(1138–1146) z mennicy w Krakowie [ok. 1140/1–1143/4].

M. Jóźwikowska 107

2 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Srebrny denar Meklemburgii–Werle (?) 
[1280–1300]

M. Jóźwikowska 108

3 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Srebrny denar wielkopolski Kazimierza 
Wielkiego (1333–1370) z mennicy w Pyzdrach [lata 50.–60. XIV w.].

M. Jóźwikowska 109

4 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Halerz świdnicki Macieja Korwina (1469–
1490), król Węgier i Czech, z mennicy w Świdnicy [1470–1474]. 

M. Jóźwikowska 110

5 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Denar koronny Aleksandra Jagiellończyka 
(1501–1506) z mennicy w Krakowie [1506]. 

M. Jóźwikowska 111

6 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Denar gdański Zygmunta I (1505–1548) 
z mennicy w Gdańsku [ok. 1530?].

M. Jóźwikowska 112

7 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Denar (halerz) wschowski Zygmunta III 
(1587–1632) z mennicy we Wschowie 1588. 

M. Jóźwikowska 112

8 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Kwartnik (Dreier) pruski Jerzego Fryderyka 
(1578–1604) z mennicy w Królewcu 1595. 

M. Jóźwikowska 113

9 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Miedziany liczman (Raitpfennig) Hansa 
Pauera z mennicy w Joachimstalu (?) [2. połowa XVI w.].

M. Jóźwikowska 114

10 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Kwartnik (ternar) poznański Zygmunta III 
(1587–1632) z mennicy w Poznaniu [1605].

M. Jóźwikowska 115

11 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Miedziany szeląg Jana Kazimierza (1648– 
1668) z mennicy w Ujazdowie [1660].

M. Jóźwikowska 115

12 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Miedziany szeląg Augusta III (1733–1763) 
z mennicy w Gubinie lub Grünthalu, Saksonia [1753]. 

M. Jóźwikowska 116
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I. Dębska, Tkaniny i tekstylne elementy strojów

1 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Nowożytna tkaniny wełniana wykonana 
w splocie płóciennym.

M. Jóźwikowska 120

2 Schemat splotu płóciennego. Rys. I. Dębska. — 120
3 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Tkanina wełniana, jednostronnie folowana, 

z zachowanym fragmentem czerwonej bawełnianej krajki. 
M. Jóźwikowska 120

4 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Nowożytna tkanina wełniana wykonana 
w splocie skośnym. 

M. Jóźwikowska 120

5 Schemat splotu skośnego. Rys. I. Dębska. — 120
6 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Obicie trumienne wykonane z tkaniny 

wełnianej jednostronnie folowanej. 
M. Jóźwikowska 121

7 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Płótno. I. Dębska 121
8 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Delikatna tkanina o splocie płóciennym 

— prawdopodobnie batyst, zachowany na lewej stronie jedwabnego adamaszku.
I. Dębska 122

9 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Nowożytny materiał jedwabny utkany 
splotem płóciennym — tzw. kitajka (lub tafta). 

M. Jóźwikowska 122

10 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Fragmenty nowożytnego ubrania uszytego 
z tafty, ozdobionego strzępkami.

M. Jóźwikowska 123

11 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Tkanina jedwabna: atłas ornamentowany 
techniką liseré. 

M. Jóźwikowska 124

12 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 124
13 Fragment XVII-wiecznego ubioru uszytego z atłasu, wg Hart, North 2007 — 124
14 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Tkanina jedwabna: adamaszek. I. Dębska 125
15 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 125
16 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Tkanina jedwabna: aksamit. M. Jóźwikowska 

I. Dębska
126

17 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 126
18 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Fragmenty ubrania wykonanego z kilku 

różnych tkanin jedwabnych. 
M. Jóźwikowska 126

19 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Aksamit wzorzysty. M. Jóźwikowska 127
20 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Nowożytna tkanina jedwabna. M. Jóźwikowska

I. Dębska
127

21 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 128
22 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Guzik metalowy obciągnięty materiałem 

utkanym prawdopodobnie na krosienku tabliczkowym. 
M. Jóźwikowska 128

23 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 128
24 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Strzępki jedwabne. M. Jóźwikowska 129
25 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 129
26 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Tasiemka jedwabna. M. Jóźwikowska 129
27 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 129
28 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Tasiemka jedwabna. M. Jóźwikowska 130
29 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 130
30 Giecz-Grodziszczko, cmentarzysko przy kościele św. Jana Chrzciciela (stan. 1). Tasiemka 

jedwabna. 
M. Jóźwikowska 131

31 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 131
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32 Nici organiczne owinięte taśmą metalową — powiększenie. M. Jóźwikowska 131
33 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Galon. M. Jóźwikowska 132
34 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 132
35 Kamizelka jedwabna ozdobiona pasamonem metalowym, XVIII w., wg Hart, North 2007. — 132
36 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Przykłady galonów, z prawej strony sche-

maty splotów. Rys. I. Dębska.
M. Jóźwikowska 133

37 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Frędzle. M. Jóźwikowska 134
38 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 134
39 Fragment ubioru ozdobionego frędzlami metalowymi, XVII – XVIII w., wg Hart, North 

2007.
— 134

40 Giecz, kościół Wniebowzięcia NMP (stan. 3). Jedwabny sznureczek i koraliki. M. Jóźwikowska 135
41 Schemat splotu sznureczka. Rys. I. Dębska. — 135
42 Giecz-Grodziszczko, cmentarzysko przy kościele św. Jana Chrzciciela (stan. 1). Wstążka 

jedwabna. 
M. Jóźwikowska 135

43 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 135
44 Giecz-Grodziszczko, cmentarzysko przy kościele św. Jana Chrzciciela (stan. 1). Ozdobna 

wstążka jedwabna. 
I. Dębska 135

45 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 135
46 Kokardy splecione z wstążki jedwabnej, XVII w., wg Hart, North 2007. — 136
47 Giecz-Grodziszczko, cmentarzysko przy kościele św. Jana Chrzciciela (stan. 1). Borta 

utkana z jedwabiu i nici metalowych.
M. Jóźwikowska

I. Dębska
136

48 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 137
49 Giecz-Grodziszczko, cmentarzysko przy kościele św. Jana Chrzciciela (stan. 1). Tkanina 

typu gaza.
I. Dębska 137

50 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 137
51 Giecz-Grodziszczko, cmentarzysko przy kościele św. Jana Chrzciciela (stan. 1). Koronki 

z XVIII lub XIX w. wykonane techniką klockową. Schematy splotów koronek klocko-
wych. Rys. I. Dębska

M. Jóźwikowska 138

52 Metalowe koronki klockowe, XVII w., wg Hart, North 2007. — 139
53 Giecz-Grodziszczko, cmentarzysko przy kościele św. Jana Chrzciciela (stan. 1). Różnego 

rodzaju aplikacje. 
I. Dębska 139

54 Giecz-Grodziszczko, cmentarzysko przy kościele św. Jana Chrzciciela (stan. 1). Aplika-
cja — falista tasiemka. 

M. Jóźwikowska 139

55 Schemat splotu. Rys. I. Dębska. — 139
56 Fragment borty ozdobionej dodatkowo falistą tasiemką, XVIII w., wg Hart, North 2007. — 139
57 Suknia z XVIII w. ozdobiona aplikacjami z falistej taśmy i girlandek, wg Hart, North 2007. — 140
58 Giecz-Grodziszczko, cmentarzysko przy kościele św. Jana Chrzciciela (stan. 1). Aplika-

cja — girlandka. 
M. Jóźwikowska 140

59 Girlandki jedwabne z XVIII w., wg Hart, North 2007. — 140
60 Gorsetka i fragment sukni ozdobionej girlandkami, XVIII w., wg Hart, North 2007. — 141
61 Giecz-Grodziszczko, cmentarzysko przy kościele św. Jana Chrzciciela (stan. 1). Aplikacja 

— motylek/muszka. 
M. Jóźwikowska 

I. Dębska
141

62 Schemat ozdoby. Rys. I. Dębska. — 141
63 Mankiet sukni ozdobiony aplikacjami w kształcie muszek, XVIII w., wg Hart, North 2007. — 141



Kalendarium

XI w. — budowa pierwszego kościoła

XII/XIII w. — budowa drugiego kościoła

1268 — Przemysł II, książę wielkopolski, darował swemu kapelanowi i protonotariuszowi Tylonowi wieś Giecz 

XIII/XIV w. — Giecz własnością kapituły poznańskiej

1419–1420 — pleban z Giecza pobierał dziesięcinę z wsi Nawojowepole

1423–1426 — Bartłomiej wikariuszem w Gieczu

1427–1429 — Paweł plebanem w Gieczu

1469 — Mikołaj Opacz plebanem w Gieczu

1485–1486 — Mikołaj Golutowski plebanem w Gieczu

1505 — patronat kanoników poznańskich nad kościołem w Gieczu

1508–1513 — Albert z Wrześni plebanem w Gieczu

1510 — Jan Karnkowski dysponował uposażeniem prebendy Giecz

1611 — Giecz z kościołem przekazany na prebendę archidiakonatu pszczewskiego

1638–1639 — wizytacja archidiakona poznańskiego Świętosława Strzałkowskiego 

1713 — pożar kościoła

1725 — wzmianka o utrzymywaniu organisty przez plebana Andrzeja Falerskiego

1727 — wizytacja Franciszka Lubowicza

1727 — wzmianka o ołtarzu poświęconym św. Mikołajowi

1837 — „Przyjaciel Ludu” z pierwszą informacją o kościele w Gieczu 

l. 40. XIX w. — dostawienie dwóch silnych kamienno-ceglanych przypór do zachodnich narożników kościoła

1842 — Wspomnienia Wielkopolski Edwarda hr. Raczyńskiego z pierwszym rysunkiem kościoła Władysława Kosińskiego

1862 — „Tygodnik Ilustrowany”: „Pomiędzy ludem utrzymuje się podanie, iż kościół ten stawiali aniołowie” 

1951 — pierwsze prace wykopaliskowe w kościele 

1952–1953 — remont kościoła; przywrócenie pierwotnej romańskiej formy

1953–1969 — prace zabezpieczające 

1969 — zamknięcie kościoła

1997 — kapitalny remont dachu

1993–2000 — prace wykopaliskowe

2007 — oddanie kościoła do użytku 


