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około 5 m, a przypuszczalna szerokość około 3 5 m. Budynek
ten uległ spaleniu, a resztki nadpalonych belek zalegały
w jego wnętrzu. Był to budynek mieszkalny związany z naj
młodszą fazą użytkowania założenia rycerskiego, Z jego
wnętrza wydobyto oprócz dużej ilości ceramiki średniowiecz
nej gwoździe żelazne, grzebień rogowy, noże, groty do bełtów kuszy i inne przedmioty metalowe.
Budynek o konstrukcji sumikowo-łątkowo-palisadowej lub też ramowo-słupowej /trudno jest orzec jednoznacz
nie/ znajdował się na północ od opisanego powyżej. Miał on
około 5 m długości i 1 m szerokości i zorientowany był osią
dłuższą po linii SE-NW. Budynek ten był nieznacznie zagłę
biony w podłoże i posiadał drewnianą podłogę, po której
pozostała cienka smuga węgla drzewnego układająca się po
ziomo z wyjątkiem miejsca paleniska. Legary podłogi zosta
ły wsparte na cegłach gotyckich ułożonych w rzędach równo
legle do długości budynku. Nad podłogą znaleziono kilka
dziesiąt grotów bełtów kusz i duży grot włóczni, a także
srebrny brakteat krzyżacki, nóż i inne przedmioty metalowe.
W oparciu o pozyskany materiał ruchomy sądzimy* iż poza
funkcją mieszkalną pełnił on również rolę zbrojowni.
Trzyletnie prace wykopaliskowe na założeniu ry
cerskim w Stążkach doprowadziły do rozpoznania rozplanowa
nia zabudowy majdanu grodu, urządzeń obronnych i uściśle
nia chronologii obiektu. Obecnie możemy wyszczególnić trzy
okresy funkcjonowania tego grodu:
1/ Przełom XII/XIII wieku i 1 połowa wieku XIII z ceramiką
i innymi zabytkami pruskimi.
2/ 2 połowa wieku XIII i być może początek wieku XIV I faza założenia rycerskiego rycerza Ditrycha Stango.
3/ II faza siedziby rycerskiej rodu Stango - XIV - początek
XV wieku.
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Zakończono prace badawcze rotundy św·Prokopa.
Wstępna analiza źródeł archeologiczno-architektonicznych
pozwoliła ustalió dane co do chronologii obiektu, jego
założenia architektonicznego, jak i określenie pozycji
kościoła w szerszym kontekście osadniczym. Najistotniejsze
wyniki, determinujące w pewnym sensie pozostałe kwestie,
to wstępne określenie czasu powstania rotundy na przełom
XII/XIII wieku lub początek XIII wieku. Po uzyskaniu wszy
stkich wyników badań będzie można datowanie uściślić.
Ponadto sformułowany został kwestionariusz pytań
dla kościoła św.Trójcy. W skład podstawowej problematyki
badawczej weszły takie zagadnienia, jak chronologia i pier
wotny układ przestrzenny tego kościoła. Prace badawcze
skoncentrowano wyłącznie na zewnątrz obiektu sakralnego w
jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Kontynuowano badania nad odsłoniętą w ub.roku
okrągłą wieżą w północnym ramieniu transeptu, gdzie na
arze 3 1 5 zbadano fundamenty v/ miejscu łączenia transeptu
2 wieżą. Stwierdzono, iż fundamenty te wykazują prawidło
we wiązanie, nie budzące wątpliwości co do jednoczesności
założenia przestrzennego wieży i transeptu. Natrafiono tu
również na dobrze zachowaną warstwę budowlaną o miąższoś
ci 20-40 cm. V/ skład warstwy wchodził gruz kamienny i ceg
lany. Na_ uwagę zasługują występujące W tej warstwie frag
menty romańskich płytek ściennych," pokryte glazurą. War
stwa, którą można wiązać z czasem przed podjęciem budowy,
to około 8 -IO cm pierwotny humus, bez zawartości kulturo
wej, zalegający bezpośrednio na calcu /warstчт. ta uchwytna
jest tylko w niektórych miejscach w obrębie wzgórza klasz
tornego/.
Do niezmiernie ważnych wyników badawczych zali
czyć należy odkrycie dfugiej wieży romańskiej w południo
wym ramieniu transeptu na arze 375 i 376. Odsłonięto je
dynie jej południowy fragment, gdyż na znacznej przestrze
ni wieży wzniesiono w początku tvieku. XVI, kaplicę św,Bar
bary. Niemniej odsłonięcie 'tylko fragmentu łuku wieży,
pozwala na pełna jej rekonstrukcję. Ponadto stwierdzono,
że w czasach późniejszych dobudowano do niej dwie przypo
ry od strony południowej. Odkrycie przypór ma istotne zna
czenie dla udokumentowania faktu, iż okrągłe wieże były
zamierzeniem zrealizewanym przez budowniczych tego kościo
ła. Bowiem konieczność dobudowania dwóch przypór o szero
kości 1 , 3 0 m każdą, świadczy, że statyka wieży była w ja
kimś stopniu zagrożona, przypuszczalnie na skutek znacznie
gorszych warunków topograficznych po stronie południowej
kościoła św.Trójcy /podczas badań stwierdzono w tej części
wzgórza silny spad warstw w kierunku południowym/.
0 tym, że przypory nie są jednorodnym założeniem
z wieżą, świadczą dwie sprawy - sposób łączenia fundamentów
przypory z wieżą /na styk/ oraz znaczne różnice zachodzące
w technice budowy obu fundamentów.
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Dalsze badania przeprowadzone wzdłuż południowe
go ramienia transeptu /ar 404,405/ wykazały, że w odległoś
ci 2,6 m od transeptu biegnie równolegle do niego mur z
kamieni polnych, wiązany gruzem i zapray/ą. Wolna przestrzeń:
pomiędźy transeptem a odkrytym murem, wypełniona została
około 1 m warstwą kości ludzkich o układzie silnie przemie
szanym, świadczącym o wtórnym złożeniu w tym miejscu zmar
łych. Grobowiec o długości 8 m zlokalizowany wzdłuż ramie
nia transpetu, zamknięty jest dwoma murami usytuowanymi
prostopadle do transeptu, tworząc w ten sposób jak gdyby
przedłużenie ramienia transeptu w kierunku południowym.
Brak w tym zbiorowym grobowcu jakichkolwiek danych, mogących
świadczyć o chronologii tego obiektu, uniemożliwia jego da
towanie. Pewne wnioski można wyciągnąć jedynie na podstawie
lokalizacji grobowca, który we wschodniej partii zalega pod
jjrzyporę kaplicy św.Barbary /początek XVI wieku/. Pakt ten
świadczy, że grobowiec musi być wcześniejszy, bądź powstały
w okresie XVI-wiecznej przebudowy kościoła św.Trójcy.
Równocześnie z badaniami grobowca przeprowadzono
badania fundamentów południowego ramienia transeptu. Funda
menty te wzniesione bez zaprawy /kamienie łączone gliną/,
mają wysokość 1,2 m. Przy fundamentach transeptu nie zacho
wał się w tym miejscu pierwotny układ stratygraficzny.
W wyniku prac badawczych przeprowadzonych od
wschodniej strony kościoła /ary 346,347/* ujawniono bruk
kamienny, który przylega bezpośrednio do absydy romańskie
go prezbiterium oraz relikty nowożytnych zabudowań. W obrę
bie zabudowań,na które składa się mur obwodowy i fragmenty
pomieszczeń.(w tym jednego z bardzo dobrze zachowaną po
sadzką ceglaną-) odkryto piec wielkości w rzucie 3,4 x 1,96
m. V/ dolnej partii pieca zachowane były in situ kafle, na
podstawie których piec należy datować na przełom XVIIXVIII wieku. Przypuszczalnie do czasów pomiędzy XVII-XVIII
wiekiem odnosi się powstanie całego odkrytego tu zespołu
reliktów nowożytnych.
Badaniom archeologicznym poddano również teren
pomiędzy kościołem św.Trójcy a rotundą św.Prokopa, od
wschodniej strony obecnie istniejącym najstarszych po
mieszczeń klasztornych. W założonym tu wykopie badawczym
/ar 285/, natrafiono na dobrze zachowany układ stratygragiczny, którego analiza potwierdza jeszcze raz wcześniej
sze ustalenia odnośnie najstarszych warstw osadniczych,
zalegających na terenie wzgórza klasztornego. Na podstawie
zawartości kulturowej, najstarsze warstwy łączą się niewątp
liwie z działalnością zakonu norbertanek, czyli końcem XII
wieku i początkiem wieku XIII. Do cennych odkryć w obrębie
tego wykopu należy duży zbiór romańskich glazurowanych pły
tek ściennych, które odsłonięto w skupisku odpadów budowla
nych.
Badając bezpośrednie sąsiedztwo kościoła św.Trój
cy, założono wykopy po stronie zachodniej kościoła, przy
południowej wieży /ary.372,373,402,403/. Badania fundamentów
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wieży pozwoliły na dokonanie niezmiernie istotnego odkrycia
odnośnie faz rozwodu kościoła św.Trójcy. Okazało się bowiem,
że kwadratowa v/ieża południowa /w fasadzie kościoła/, któ
rej nmry wzniesione są do pewnej wysokości w ciosaeh kamien
nych, a wyżej w cegle, została przebudowana. Na fakt prze
budowy wieży wskazuje zachowany fundament romański z dwoma
rzędami nienaruszonych w nadbudowie ciosów kamiennych o
niezakłóconym wątku. Na nich т/znoszą się silnie cofnięte
od pierwotnej linii lica romańskiego, obecne raury wieży.
Obecność cegieł w nieregularnym układzie, w przemieszaniu
z ciosami, stwierdzono w partiach dolnych późniejszej nad
budowy, bezpośrednio na pierwotnym murze romańskim. Sytuac
ja ta świadczy jednoznacznie, że mury pierwotnej wieży ro
mańskiej uległy zniszczeniu, a na ich miejsce wzniesiono na
stępne, przypuszczalnie z wtórnie użytych ciosów. Zastana
wiający jest również fakt, że wysokość odkrytych fundamentów
wieży ma tylko 90 cm. Wydaje się, że jest to mało w odnie
sieniu do wieży, tym bardziej, że wysokość fundamentów po
łudniowego ramienia transeptu, usytuowanego w tych samych
warunkach topograficznych, wynosi 1,2 m. Sądzić należy, że
dalsze badania zachodnich partii bazyliki, pozwolą na wy
jaśnienie tych kwestii.
Na całym terenie poddanym badaniom odsłonięte zo
stały pochówki, pochodzące z różnych okresów od średniowie
cza po czasy ηογ/ożytne. Ponadto od południowo-zachodniej
strony kościoła odkryto dwa nowożytne grobowce ceglane
/XVXI-XVIII w./.
Równolegle s badaniami archeologiczno-architektonicznymi, prowadzone są badania archiwalne, które przynio
sły już bardzo istotne odkrycia odnośnie dziejów klasztoru
atrzeleńskiego. Jak również na 3zeroką skalę prowadzone są
badania geograficzne nad rekonstrukcją pierwotnego środowi
ska geograficznego Strzelna i jego regionu.
Badania w następnym 3ezonie skoncentrowane zosta
ną wewnątrz kościoła św.Trójcy.
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Badania były działaniami komplementarnymi w sto
sunku do długoletnich prac terenowych prowadzonych na ζαπιku w Raciążku koło Ciechocinka. Zmierzały one do określe
nia technik budowlanych stosowanych w fundacjach architek

