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Sponsor projektu
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Sk∏ad zespo∏u badawczego:
archeolodzy architektury, konserwatorzy zabytków archeologicznych,
historycy, historycy sztuki, architekci, antropolog, geograf ,
dendrochronolog, numizmatyk, informatyk i wielu innych specjalistów
Cele projektu:
- badania dziejów kaplicy stanowiàcej centrum dawnego za∏o˝enia
klasztornego (uk∏ad przestrzenny, chronologia etapów budowy, funkcje
i znaczenie architektury, cmentarz),
- okreÊlenie zasi´gu i charakteru Êredniowiecznej zabudowy komandorii,
- rozpoznanie pozosta∏oÊci wczeÊniejszego osadnictwa z okresu
pradziejów (osada datowana od oko∏o 500 r. p.n.e. do II wieku n.e.)

Próba rekonstrukcji drugiej fazy zabudowy komandorii templariuszy
(dworu zakonnego) w Chwarszczanach - po 1280 roku (rys. M. Sa∏aƒski)
Patronat medialny:

Znajdê nas w Inernecie:

- popularyzowanie wizerunku kaplicy chwarszczaƒskiej
i upowszechnianie wiedzy o templariuszach i joannitach w Europie
Ârodkowo-Wschodniej,
- ratowanie unikalnego cyklu Êredniowiecznych malowide∏ (XIV/XV
wiek) znajdujàcych si´ wewnàtrz kaplicy.

informacje historyczne, relacje z wykopalisk, galeria aktualnych
zdj´ç, obrazy z kamer internetowych

www.gazetarycerska.pl
Wszystko o templariuszach w Polsce:

www.templariusze.org

1232 - nadanie Chwarszczan przez W∏adys∏awa Odonicza na rzecz
templariuszy. W nast´pnych latach wybudowano romaƒskà kaplic´
oraz zabudowania klasztorne i gospodarcze.
1262 - podpisanie porozumienia mi´dzy templariuszami
chwarszczaƒskimi a margrabiami brandenburskimi, na mocy którego
templariusze otrzymali potwierdzenie posiadania jedenastu wsi w
zamian za zrzeczenie si´ miejscowoÊci przy drodze z Kostrzyna do
Gorzowa.
1280 * - poÊwi´cenie przez biskupa lubuskiego nowego gotyckiego
koÊcio∏a pod wezwaniem Wszystkich Âwi´tych.
1286 - wstàpienie do konwentu chwarszczaƒskiego przedstawiciela
dynastii margrabiów brandenburskich Ottona VI.
1291 - obj´cie przez Bernarda von Evirstein funkcji prze∏o˝onego
prowincji (preceptora) obejmujàcej Polsk´, Pomorze i Nowà Marchi´.
Siedzibà preceptora by∏a komandoria chwarszczaƒska.
1312 - likwidacja zakonu templariuszy przez papie˝a Klemesa V.
1318 - przejmowanie brandenburskich dóbr templariuszy przez rycerski
zakon joannitów na mocy umowy z Cremmen.
1402 - zastawienie przez króla Zygmunta Luksemburskiego obszaru
Nowej Marchii zakonowi krzy˝ackiemu.
1433-36 - zbrojne najazdy dokonane przez wójta krzy˝ackiego Henryka
von Rabenstein na dwór chwarszczaƒski i konfiskata mienia komandorii.
1454 - wykupienie przez elektora brandenburskiego Fryderyka II Nowej
Marchii od Krzy˝aków.
1540 - przeniesienie komandorii joannickiej z Chwarszczan do Âwidwina.
Na obszarze klasztornym powstaje folwark domeny paƒstwowej.
2004 - rozpocz´cie "Projektu Chwarszczany" - badania archeologicznoarchitektoniczne komandorii.
*Kaplica chwarszczaƒska powstawa∏a w dwóch
etapach. Pierwotnie wybudowano granitowà,
romaƒskà Êwiàtyni´. Ze wzgl´du na jej skromny
charakter wzniesiono oko∏o 1280 roku kolejnà,
zachowanà do dnia dzisiejszego. Jest to budowla
ceglana, gotycka z fragmentem romaƒskiej fasady,
za∏o˝ona na planie pod∏u˝nym, zamkni´tym wielobocznie. Wn´trze
nakryte jest sklepieniami krzy˝owo-˝ebrowymi. Bry∏a kaplicy opi´ta
jest masywnymi przyporami, a w fasadzie dwoma wie˝ami.
Architektura kaplicy odnosi si´ do militarnego charakteru zakonu.
Cennym elementem wystroju jest zespó∏ Êredniowiecznych fresków
ufundowanych przez joannitów.

Badania archeologiczno-architektoniczne
Templariusze za∏o˝yli na ziemiach polskich oko∏o 10 komandorii.
Pod koniec XIII wieku Chwarszczany by∏y g∏ównym oÊrodkiem zakonu w
Europie Ârodkowo-Wschodniej - tu znajdowa∏a si´ siedziba prze∏o˝onego
prowincji (preceptora).
Od wiosny 2004 roku
w miejscu tym prowadzone sà badania
archeologiczne, a tak˝e
architektoniczne zwiàzane z ratowaniem
zawilgoconej kaplicy.
W trakcie wykopalisk
za∏o˝ono szeÊç wykopów (plan).
Najwa˝niejszych
odkryç dokonano przy
Êcianach kaplicy. Wyniki potwierdzi∏y, ˝e zakonnicy wznieÊli istniejàcà
gotyckà Êwiàtyni´ na pozosta∏oÊciach starszej mniejszej budowli
i przylegajàcego do niej cmentarza. Wewnàtrz znleziono fragmenty
Êredniowiecznej posadzki. Na zewnàtrz pod fundamentami kaplicy i na
obszarze wokó∏ niej odkryto relikty (jamy odpadowe, spi˝arnie, paleniska
itp.) znacznych rozmiarów osady z okresu pradziejów. Datowanie znalezisk
wskazuje, ˝e ludzie zamieszkiwali to miejsce ju˝ w okresie od 500 r. p.n.e.(!).
W wykopie usytuowanym 8 metrów od Êciany zachodniej kaplicy ods∏oni´to
fragmenty trzech murów wykonanych z granitowych kamieni ∏àczonych
zaprawà wapienno-piaskowà. Najstarszy z nich powsta∏ w okresie
Êredniowiecza i prawdopodobnie stanowi∏ cz´Êç ogrodzenia terenu
zakonnego. Przy murze znaleziono liczne u∏amki glinianych naczyƒ tzw.
siwaków (ryc. 4). Pod tym poj´ciem rozumiemy naczynia gliniane, dla
których kryterium wyró˝niajàcym jest wypa∏, w wyniku którego
uzyskiwa∏y charakterystycznà barw´. Ten typ ceramiki upowszechni∏ si´
na ziemiach na wschód od Odry w XIII wieku m. in. za sprawà templariuszy.
Z innych zabytków, na uwag´ zas∏uguje ˝elazny grot strza∏y (ryc. 1). Po
stronie pó∏nocnej kaplicy ods∏oni´to cz´Êç najstarszego cmentarza zakonnego
z XIII wieku (ryc. 2). Groby odkryto tak˝e przy dawnym po∏udniowym
wejÊciu do kaplicy, w tym pochówek zakonnika - templariusza. Przy
zmar∏ym znaleziono
˝elaznà sprzàczk´ do
pasa (ryc. 3). Pochówek
nale˝y do najstarszych
i datowany jest metodà radiow´glowà
(C14) na lata od oko∏o
1230 do 1280 (data
poÊwi´cenia nowej
gotyckiej kaplicy).
© przygotowanie folderu:
Przemys∏aw Ko∏osowski, Maciej Sa∏aƒski

Badania
archeologiczno-architektoniczne
komandorii templariuszy i joannitów

Chwarszczany. Plan sytuacyjny obszaru badaƒ z zaznaczonymi wykopami
archeologicznymi. Kolorem czarnym zaznaczono wykopy z 2004 roku (1-6),
kolorem szarym zaznaczomo wykopy planowane na sezon 2005
Badania nie potwierdzi∏y hipotez, ˝e
templariusze zbudowali komandori´
w pobli˝u s∏owiaƒskiej wsi. Wokó∏
dworu klasztornego istnia∏a tylko
niewielka osada. WieÊ Chwarszczany
powsta∏a znacznie póêniej w okresie
nowo˝ytnym. Na razie bez odpowiedzi
pozostaje pytanie - dlaczego templariusze wybrali w∏aÊnie to miejsce na
swojà siedzib´?
Badania w sezonie 2005 prowadzone
sà na obszarze na zachód od kaplicy.
Planowane jest za∏o˝enie pi´ciu
wykopów (plan). Celem jest
odnalezienie Êladów zabudowy
klasztornej, a ÊciÊlej lokalizacji tzw.
wielkiej sali - czyli budynku mieszkalnego. W oparciu o wczeÊniejsze obserwacje mo˝na sàdziç, ˝e jego pozosta∏oÊci
znajdujà si´ w piwnicy jednego ze stojàcych opodal domów. Wyniki z
badaƒ prowadzonych w innych wykopach majà wyjaÊniç kwesti´ uk∏adu
przestrzennego kaplicy romaƒskiej, jak równie˝ okreÊliç funkcj´ kamiennego
muru usytuowanego kilka metrów od jej Êciany. W wykopie
umiejscowionym na brzegu
rzeki poszukiwane sà relikty
domniemanej przeprawy i
przystani. Badania te nawiàzujà do zagadnienia dotyczàcego Êredniowiecznego
uk∏adu dróg przechodzàcych
obok komandorii. Prace
wykopaliskowe zakoƒczà si´
w drugiej po∏owie wrzeÊnia.

Projekt Chwarszczany
Sezon 2005

