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Z dziejów komandorii w Rurce

1235 (bez daty dziennej) - biskup lubuski Henryk nada∏ zakonowi
dziesi´ciny z dwustu ∏anów ziemi nad rzekà Rurzycà.
1235 (28 grudnia) - templariusze otrzymli od ksi´cia szczeciƒskiego
Barnima I ziemi´ baƒskà, na peryferiach nadania zbudowali kaplic´
i dwór klasztorny w Rurce.
1244 - ksià˝´ Barnim przekaza∏ zakonnikom wieÊ Nawodna nad
Rurzycà.
1248* - biskup kamieƒski Wilhelm, dokona∏ poÊwi´cenia kaplicy.
1261 - po raz pierwszy w êród∏ach pisanych wymieniono nazwisko
komandora templariuszy z Rurki. By∏ nim Fryderyk z Salswedel.
1282 - zakonnicy obj´li patronat nad koÊcio∏em i parafià w Chojnie.
1285 - komandorem w Rurce by∏ Bernard von Everstein, póêniejszy
preceptor (prze∏o˝ony prowincji) i komandor w Chwarszczanach.
1290-91 - ksià˝´ pomorski Bogus∏aw najecha∏ komandori´ w Rurce;
zajà∏ plony, wszelkie dobra i posiad∏oÊci, za co zosta∏ ob∏o˝ony klàtwà.
1312 - likwidacja zakonu templariuszy przez papie˝a Klemensa V.
1318 - przejmowanie dóbr templariuszy przez rycerski zakon joannitów
na mocy umowy z Cremmen.
1321 - w dokumencie dotyczàcym czynnoÊci biskupa kamieƒskiego
wymieniony zosta∏ templariusz z Rurki Busso von Greifenberg (pleban
Chojny).
1329 - pierwsza wzmianka o joannitach w komandorii rureckiej.
1373 - banda rozbójników z Chojny i okolic pod wodzà wójta Nowej
Marchii Hasso von Wedla najecha∏a komandori´ niszczàc zabudowania
gospodarcze i bezczeszczàc kaplic´.
1382 - joannici przenieÊli komandori´ z Rurki do nowo wzniesionego
zamku w pobliskiej Swobnicy. Na terenie dworu klasztornego powsta∏
folwark.
*Kaplica w Rurce to niewielki budynek
wzniesiony z granitowych kwadr, w
stylu póênoromaƒskim, na planie
prostokàta z wyodr´bnionym,
zamkni´tym prostà Êcianà
prezbiterium. Od pó∏nocy zachowa∏
si´ otwór wejÊciowy z portalem. Okna
zakoƒczone sà pó∏kolistymi ∏ukami.
ParzyÊcie wyst´pujà w nawie,
pojedynczo zaÊ w Êcianach
prezbiterium. W fasadzie zachodniej
zachowa∏ si´ fragment okna o
kszta∏cie kolistym. Pierwotna struktura obiektu zosta∏a naruszona w
trakcie licznych nowo˝ytnych akcji budowlanych. Przestrzeƒ
prezbiterium kaplicy templariuszy by∏a przesklepiona, co sugerujà
zachowane opory sklepienne i granitowe wsporniki widoczne w
naro˝ach prezbiterium. Chór od nawy oddziela∏ ∏uk t´czowy. Naw´
przykrywa∏ drewniany strop. Âciany licowane granitowymi otoczakami
pokryte by∏y tynkiem. Nie zachowa∏y si´ elementy wystroju wn´trza.
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Próba rekonstrukcji uk∏adu przestrzennego drugiej fazy komandorii
templariuszy w Rurce z koƒca XIII bàdê poczàtku XIV wieku stworzona
w oparciu o wyniki badaƒ archeologicznych (wg koncepcji P.
Ko∏osowskiego, rys. M. Sa∏aƒski). Opis: A - kaplica, B - sala g∏ówna (dwór),
C - budynki gospodarcze, D - m∏yn, E - rzeka Rurzyca
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Rurka po∏o˝ona jest 4 kilometry od Chojny, przy drodze prowadzàcej
do dawnego miasta templariuszy - Banie. Pozosta∏oÊci komandorii z
kaplicà umiejscowione sà na niewielkim wyniesieniu nad starorzeczem
Rurzycy, na pó∏noc od obecnej wsi. Przybywajàc od strony Chojny z
centrum wsi udajemy si´ w kierunku Baƒ. Za przystankiem PKS skr´camy
w lewo i podà˝amy brukowanà drogà publicznà dochodzàcà do posesji
przy kaplicy. Po mini´ciu ostatnich zabudowaƒ, po lewej stronie, pomi´dzy
drzewami parku widoczna jest kaplica. Brukiem docieramy do parku
i dalej do mostku, przed którym skr´camy w lewo opuszczajàc
brukowany trakt. Zadrzewiona aleja zaprowadzi nas prosto na miejsce
dawnej komandorii. Obecnie kaplica stanowi w∏asnoÊç prywatnà i
mo˝na jà zwiedzaç w godzinach wyznaczonych przez w∏aÊciciela. Wi´cej
informacji udziela so∏tys wsi, pani Krystyna Foremna, nr domu 7, telefon
0-91 414 10 52.

Templariusze za∏o˝yli na

ziemiach polskich oko∏o
dziesi´ciu komandorii.
W 1235 roku zakon templariuszy otrzyma∏ w nadaniu od ksi´cia szczeciƒskiego Barnima I ziemi´
baƒskà. Na peryferiach tego
obszaru powsta∏a komandoria w Rurce. Do dziÊ zachowa∏a si´ tam zakonna
kaplica. Po kasacie zakonu templariuszy w 1312 roku komandori´ przej´li
jannici, którzy rezydowali w Rurce do 1382 roku. Nast´pnie by∏o tam
gospodarstwo folwarczne. Pod koniec XIX wieku kaplic´ przebudowano
na gorzelni´ (ryc. 1 - kaplica od pó∏nocnego wschodu, fotografia z oko∏o
1900 roku).

O

d roku 1999 przy kaplicy prowadzone sà badania archeologicznoarchitektoniczne w ramach programu Zak∏adu Archeologii Architektury
Instytutu Archeologii UMK
w Toruniu (ryc. 2 - poczàtek
badaƒ przy portalu,
odnaleziony cios gzymsowy) Ich celem jest
uzyskanie odpowiedzi na
pytania zwiàzane z dziejami i uk∏adem przestrzennym komandorii.
Podj´to tak˝e dzia∏ania na
rzecz restauracji budynku kaplicy. W jej wn´trzu ods∏oni´to elementy Êredniowiecznej architektury, w tym pozosta∏oÊci sklepieƒ prezbiterium w
postaci granitowych romaƒskich wsporników. Wokó∏ kaplicy odkryto cz´Êç
cmentarzyska (108 pochówków)
u˝ytkowanego od XIII do XV wieku.
Chowano tam zarówno zakonników
(najpierw templariuszy, nast´pnie
joannitów) jak i ludnoÊç s∏u˝ebnà (ryc. 3 pochówek m´˝czyzny z dwiema ˝elaznymi
sprzàczkami do pasów, jeden spina∏ odzie˝,
na drugim noszono broƒ). Na uwag´
zas∏uguje grób ods∏oni´ty pod kolistym
oknem wyznaczajàcym Êrodek Êciany
zachodniej kaplicy. Zaskakujàce okaza∏y
si´ niezwykle du˝e rozmiary wkopu
grobowego. Zmar∏ego m´˝czyzn´, w wieku
oko∏o 60 lat, u∏o˝ono na plecach, g∏owà na
zachód, z r´koma z∏o˝onymi wzd∏u˝ cia∏a.
Na czaszce zachowa∏y si´ Êlady urazu koÊci ciemieniowej, który
prawdopodobnie by∏ przyczynà Êmierci.

Wokó∏ szkieletu przetrwa∏y
fragmenty d´bowej trumny i ˝elaznych gwoêdzi.
Nad koÊcià prawego obojczyka znaleziono wykonanà z bràzu sprzàczk´ pierwotnie spinajàcà opoƒcz´,
o kszta∏cie kolistym, zdobionà wyt∏aczanym ornamentem geometrycznym,
datowanà na XIII wiek.
Pod szkieletem zmar∏ego
ods∏oni´to swoiste ossuarium z koÊçmi pochodzàcymi ze starszych grobów. Na podstawie obserwacji mo˝na przypuszczaç, ˝e zmar∏y za ˝ycia odgrywa∏ wa˝nà rol´ w
strukturze zakonnej (komandor?) i po Êmierci zosta∏ pochowany ze
szczególnym szacunkiem.
Wskazujà na to: lokalizacja
grobu, obserwacje dotyczàce wielkoÊci i g∏´bokoÊci
wkopu oraz sposób przygotowania miejsca spoczynku (ryc. 4). W 2004 roku
po stronie zachodniej
ods∏oni´to mury d∏ugo
poszukiwanego dworu
klasztornego tzw. wielkiej sali z koƒca XIII bàdê poczàtku XIV wieku (ryc.
5 - fragment fundamentu Êciany zachodniej dworu, znaleziony w pobli˝u
denar brandenburski z 2
po∏owy XIII wieku; ryc.6 drewniana konstrukcja
umocnienia wzgórza komandorii od strony zachodniej z odnalezionym
tam naczyniem z kulistym
dnem z drugiej po∏owy XIII
wieku).

Komandoria
templariuszy i joannitów
w Rurce

Próba rekonstrukcji pogrzebu zakonnika przy Êcianie zachodniej kaplicy
(wg koncepcji P. Ko∏osowskiego, rys. M. Sa∏aƒski)
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Z badaƒ archeologicznych

