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Wstęp
Jak wynika z literatury naukowej „świętych” gór zaliczanych do typu „górskiego”1

zbadanych  naukowo mamy  w Polsce  około  402.  Chodzi  o  to,  że  badania  religioznawcze
przykładają dużą wagę do wyszczególnienia elementów przestrzeni sakralnej znajdującej się
bardzo często na wierzchołkach gór (wzniesień wyrastających w płaskim terenie najczęściej
do wysokości  ok.  100 m.  […] W literaturze  tak  archeologicznej  jak i  religioznawczej  w
kontekście omawiania słowiańskich miejsc kultu przedchrześcijańskiego z reguły pojawia się
pojęcie  „świętej  góry”  oraz „standardowy”  zestaw stanowisk uznanych za takowe: przede
wszystkim są to Ślęża, Łysa Góra oraz rzadziej już Góra Dobrzeszowska i Góra Grodowa w
Tumlinie  [...]3.  Samo określenie  wyodrębnienia  przestrzeni  sacrum jest  niezwykle  trudne.
Chyba z wierzchołka góry jest bliżej do Nieba, gdzie jest umiejscowione bóstwo czy bóstwa.

Wokoło  Bałtyku  prowadził  od  grodu  do  grodu  szlak  handlowy-  na  Wybrzeżu
Środkowym […] daje się określić stara droga z okresu brązu, łączy warowne osady kultury
łużyckiej.  Lokalnie  prowadzi  przez:  –  Stary Kraków- Gałęzinowo-  bród na Słupi  (dzisiaj
Słupsk)- Żoruchowo- Równo- Siodłonie- [...]4. Tak więc góry często były wykorzystywane na
miejsca niegdysiejszych targowisk, z konieczności podlegających specjalnej ochronie. Trzeba
więc poszukać dla gór na samym brzegu morskim obok nazwy „morskiej” nazwę „lądową”
takich  miejsc.  Jest  rzeczą  ciekawą,  nazwy  można  dla  niektórych  grodów,  brodów,  gór,
przynajmniej teoretycznie określić bodaj sięgając aż do młodszej epoki kamienia- neolitu (?).
Nazwy  gór,  lasów  czy  rzek...,  w  czasie  upływu  wieków  mogły  nie  ulegać  zmianom-
zwłaszcza tam jest to możliwe, gdzie istnieje ciągłość zasiedleń. Zachowana pierwotna nazwa
może mieć miejsce głównie w jednosylabowych nazwach np.: Gzin.

Góry Pomorza
Jest  dużo  gór  a  właściwie  wzniesień  na  Pomorzu  mających  znaczenie  kultowe.

Religioznawczo jednak ważność wzniesień jest różna. Góry w niniejszym opracowaniu nie
zostaną  wymienione  w  porządku  ich  występowania,  jako  najbardziej  znaczące  dla  tego
opracowania na południowym brzegu Bałtyku są wymienione,  Góra Chełmska i Rowokół,
zostaną też uwzględnione w krótkim opisie inne mało znane wzniesienia w Polsce Północnej-
bez specjalnego porządku. 

W typie „Ślężańskim wyróżniono drugą odmianę- „północną”,  charakteryzującą się
delimitacją w postaci wałów ziemnych. Miejscem badań tego rodzaju jest Góra Zamkowa
(wys. 95 m n.p.m.) nad Jeziorem Żarnowieckim, na terenie wsi Sobieńczyce koło Pucka.

Do  „świętych  gór”  o  większym  znaczeniu  regionalnym  zaliczyć  należy  pagórki
mające wiele stanowisk archeologicznych powszechnie przyjętych jako źródło archeologiczne
dające informację o działaniach kultowych człowieka (zachodniopomorskie: Góra Chełmska
koło Koszalina; Wzgórze Świątki koło Szczecinka, Góra Dawida w Trzebiatowie; wzgórza na
terenie obecnego Trójmiasta:  Biskupia Górka,  Góra Gradowa, Wzgórze Pachołek,  Czarcie
Wzgórze;  pomorskie:  Rowokół,  Góra  Zamkowa  koło  Pucka  ;  bezimienne  wzgórze  w
Słupsku5. Do w/w dodać trzeba jeszcze mniej sławne ale występujące na Pomorzu.

1Jako kryterium rozróżniania przyjęto sposób delimitacji (granicy) obszaru uznanego za sakralny. Właśnie ta 
cecha bowiem jest najlepiej czytelna w świetle archeologicznego materiału źródłowego. Jednym z 
najsłynniejszych, obok zespołu ślężańskiego, sanktuariów otoczonych kamiennymi wałami jest Łysa Góra 
(Święty Krzyż) leżąca w paśmie Gór Świętokrzyskich.- A. Kuczkowski
2Andrzej Kuczkowski; Słowiańskie „święte” góry na terenie ziem polskich we wczesnym średniowieczu – próba
zarysowania problematyki [w:] SLAVIA ANTIQUA tom XLVIII- Rok 2007, str.2
3Andrzej Kuczkowski; Słowiańskie „święte” góry na terenie ziem polskich we wczesnym średniowieczu – próba
zarysowania problematyki [w:] SLAVIA ANTIQUA tom XLVIII- Rok 2007, str.1
4Władysław Goliński; Pradawne drogi lądowe z terenu dzisiejszej Polski (Maszynopis), 2010, str. 7
5Andrzej Kuczkowski; Słowiańskie „święte” góry na terenie ziem polskich we wczesnym średniowieczu – próba
zarysowania problematyki [w:] SLAVIA ANTIQUA tom XLVIII- Rok 2007, str.3
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Góra  św.  Wawrzyńca  w  Kałdusie  na  ziemi  chełmińskiej;  Górę  Trzygława  i  dwie  góry
„świątynne” w Szczecinie; wzgórze „świątynne” w Wolinie. 

Góra Chełmska (koło Koszalina)
Brzeg  Bałtyku  został  ukształtowany  po  ostatnim  zlodowaceniu,  co  miało  miejsce

około  12,5  tys.  lat  temu.  Na  południowy-  wschód  i  wschód  od  Koszalina  ciągną  się
wzniesienia, ukształtowane właśnie przez ten wspomniany lodowiec. Najwyższy szczyt z tego
wału wzniesień to Góra Chełmska, jej wysokość wynosi 137 metrów.

Góra Chełmska jest oddalona od morza o 8 km, licząc w linii  prostej.  Zaraz u jej
podnóża przechodzi droga ze wschodu, ze Słupska, Sianowa prowadząca przez Koszalin na
zachód. Za drogą (ciągle patrząc w stronę morza) jest niewielkie wzgórze, potem pas lądu,
Jezioro  Jamno  i  niezbyt  szeroka  mierzeja  no  i  oczywiście  morze.  Jezioro  Jamno  stanowi
jezioro lagunowe, było ono jeszcze w nie tak dawnej przeszłości zatoką morską.

Ryc.1  Wieża  widokowa  na
Górze  Chełmskiej,  wieża  z
1888r.
- luty 2003

Ryc. 2 Widok z wieży na Górze Chełmskiej

- luty 2003

Nazwa- Góra Chełmska

Dzięki  niezwykłej  uprzejmości  dra  Anton’a  Englert’a,  filologa  VIKINGESKIBS
MUSEET z Roskilde uzyskałem pocztą komentarz (poniżej w moim tłumaczeniu z języka
niemieckiego) dotyczący nazwy „Gollen”:

[...] Nazwa ta wywodzi się jeszcze z czasów (IX-XIIw.), kiedy to często odwiedzali
południowe wybrzeże Bałtyku skandynawscy (czytaj: duńscy) żeglarze i kupcy. Dotyczy to
podobnych  słów  określających  nazwy  wzniesień  jak  Gollen,  Revekol  (Rowokół),  Gellen
(południowa  część  dla  Hiddensee)  i  Kullen  (szwedzki  cypel  północnego  Øresunds).
Staronordyckie  „kúla” oznacza  „wzgórze” lub wyróżniające się wzniesienie zauważalne na
pozostałej  części  równiny6.  To  znaczenie  odpowiada  również  rozumieniu  znanego  dzieła
Olsloer  Skisprungberg  Holmenkollen.  Widocznie  dla  tych  dominujących  znaków
nawigacyjnych  jak  Gellen,  Gollen  i  Revekol,  ci  niemieccy  nowoprzybyli  na  Pomorze
postanowili pozostawić stare skandynawskie nazewnictwo tych wzniesień. Jestem ciekaw jak
nazwała  owo  wzniesienie  ówczesna  słowiańska  ludność.  Samo  zaistnienie  nazwy

6 Poniżej wyciąg z: Fritzners Ordbog over det gamle norske Sprog, 1891, Bd. 2, S. 357
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„Gollenberg”  oznacza,  że  Niemcy  nie  wiedzieli,  że  już  tylko  pod  samym  określeniem
„Gollen” kryje się „Wzniesienie”.[...]

Z nazewnictwem zatem, z nazwą góry nie jest taka prosta sprawa, jak ją przedstawili
autorzy  monografii  „Góry  Chełmskiej”,  poniżej  są  opisane  właśnie  te  wątpliwości,  które
inaugurują przemyślenia7:

[...]  Weźmy  do  ręki  mapę
turystyczną, wydaną przez Centralny Urząd
Geodezji  i  Kartografii  dla  woj.
koszalińskiego i szczecińskiego (podziałka
1:500000, rok wydania 1955). Całe pasmo
moreny  czołowej  ograniczone  dolinami
rzek Uniesty i  Dzierżęcinki  lub po prostu
wzgórza pomiędzy Koszalinem i Sianowem
noszą miano: „Gołogóra”.

Niemcy określali te wzgórza 
„Gollenberg”, bynajmniej nie tając, że 
nazwa ta jest pochodzenia słowiańskiego. I 
rzeczywiście w ciągu długich wieków 
wzgórza nie były zalesione, a więc gołe.

Widok Koszalina z mapy Lubina z 
roku 1614 pokazuje w lewej stronie obrazu 
nie zalesione wzgórze z wysokim masztem 
(na miejscu zlikwidowanej kaplicy 
odpustowej ustawiono wysoki maszt z 
metalową chorągiewką).

Ryc. 3 Szkic planu miasta Koszalina

(Wracając do przemyśleń Chrząszczyńskiego.)
Z kolei  przeanalizujemy następną bardziej  dokładną mapę  powiatu  koszalińskiego,

wydaną  przez  wspomniany  Centralny  Urząd.  Według  tej  mapy  (podziałka  1:100000,  rok
wydania  1956)  całe  pasmo  dzieli  się  na  trzy  główne  szczyty,  tj.  Krzyżankę,  Leśnicę  i
Krzywogórę.  Pomiędzy  nimi  biegną  dwie  szosy:  do  Sianowa  i  Polanowa.  A  więc  nie
„Krzyżatka” czy „Góra Chełmska”, lecz- jak podano na mapie- „Krzyżanka”! [...]

Osobiście  w  pełni  daję  wiarę  powyższym  wątpliwościom  co  do  nazwy  „Góra
Chełmska”, jeśli już to powinno być raczej nieprawdopodobne „Gołogóra”. A powstawanie
takich nazw jak np. nazwa miejscowości pod Słupskiem: Niemietzke- to słowiańska nazwa
dla osady niemieckiej. Podobnych przykładów dla obu języków jest wiele. Wspomagam się
tutaj myślą potwierdzającą późne zalesienie i pamiętam, że naukowcy śledzący możliwości
wykonania łodzi z pni drzewa (łodzi jednopiennych, czółen) potwierdzają późne zalesienie
dla Pomorza. W. Ossowski w swojej książce o łodziach (STUDIA NAD ŁODZIAMI JEDNOPIENNYMI Z

OBSZARU  POLSKI,  GDAŃSK)  mówi  o  możliwości  budowania  łodzi  jednopiennych  dopiero  w
VIIw. bo drzewa dopiero wtedy miały odpowiednią średnicę. Zaraz po przejściu lodowca  (tj.
kilka tysięcy lat po zejściu lodu) rosną jedynie karłowata brzoza i wierzba.

W książce J. Spors; Rocznik Koszaliński, Koszalin 1983, również daje uzasadnienie
dla  nazwy,  która  się  dla  tego  wzgórza  przyjęła:  [...]  Powszechnie  utarła  się  nazwa Góra
Chełmska, a to dzięki swej formie terenowej zbliżonej do kopuły, co w starym nazewnictwie
słowiańskim  brzmiało  Chołm-  Chełm.  Słowiańska  nazwa  Chołm  została  w  późniejszych
czasach  zniemczona  na  Golm  względnie  Gollen-  Berg.  [...]  Tak  więc  nazewnictwo
przedstawione przez J. Sporsa przeczy rozsądkowi, lecz wyjaśnia jak powstał termin-  Góra
Chełmska.

7Chrzączyński Józef;  Krzyżatka i Góra Chełmska z toponomastyką na bakier; [w:] Zapiski Koszalińskie z. 3. 
Koszalin- Słupsk 1959, s. 48-49
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Zaraz po II wojnie światowej, istniała  komisja do spraw nazewnictwa na terenach,
które wcześniej ostatni raz posiadały „polską administrację” aż w czasach Mieszka I. Nazwy i
nadane nazewnictwo dla miejsc, rzek, pól, lasów, osiedli były nadane, generalnie rzecz biorąc
przez Słowian tu zamieszkujących,  przez ludność tubylczą  lub też Słowianie przyjmowali
nazewnictwo np. z epoki brązu a przypisywane są kulturze łużyckiej.

Ksiądz Stanisław Kujot natomiast w swoich opracowaniach na przełomie XIX/XXw.
pisze:
[...]  „Zanim  jedyny,  jaki  się  przechował,  dowód  podamy,  że  stolica  włocławska  czy
kruświcka przynajmniej za Bolesława Śmiałego istniała i na Pomorze gdańskie się rozciągała,
wykażemy,  że  Pomorze  to  na  pewno już  chrześciańskie  było,  gdy św.  Otto  z  Bamberga
Pomorze nad Odrą nawracał (r. 1124.)8

Dowodu tego dostarcza podróż misyjna biskupa. Według dokładnego opisu jej zaszedł on na
wschód do Kołobrzega. Stąd udał się już tylko do Białogrodu nad Prosną (Persante), który,
jak żywociarz sam zapisał, o dzień drogi od Kołobrzega leży,  ale nie na wschód, tylko na
południe. Dalszych grodów na wschód położonych, jak Gdańsk, Białogród nad Łebą, Gardna
podle jeziora tegoż nazwiska,  gdzie teraz resztki Słowińców dogorywają,  Słupsk,  Sławno,
Otto św. już nie zwiedzał, nie był nawet w Koszalinie9 pod Gołą górą, w pobliżu Kołobrzega,
a jednak po tej podróży misyjnej nawrócenie całego Pomorza już było dokonane; tamtego
dalszego, ku Wiśle położonego, ani wtenczas ani później nikt nie nawracał — dla tego chyba,
że ono już chrześciańskie było.
Zgadza się na to Małecki, choć w części tylko. Według niego nastąpiło nawrócenie okolicy
Gdańska po r.  1112,  w którym książę  polski  Nakło,  Wyszogród  i  trzecią  jakąś  twierdzę,
pewnie Świecie, na Pomorzanach zdobył.10...[...]11

Przyjęła się zatem ostatecznie nazwa Góra Chełmska. 

8 przyp. aut.: Biskup Otton III z Bambergu odbył swoją podróż misyjną w dwu przejazdach tzn. w roku 1124 i w 
roku 1127.
9 przyp. aut.: Koszalin w czasie podróży misyjnych Ottona III z Bambergu był niewielką osadą, wioską. W 
dokumencie pierwszy raz został wymieniony ponad pół wieku później, po podróżach misyjnych biskupa z 
Bambergu jako wieś przy Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej (ksiądz Stanisław Kujot nazwał tą górę 
„pod Gołą górą”)
10 Gallus, 111—112
11 Ksiądz Stanisław Kujot; KTO ZAŁOŻYŁ PARAFIE W DZISIEJSZEJ DIECEZYI CHEŁMIŃSKIEJ? (Z 
MAPĄ) CZĘŚĆ PIERWSZA I DRUGA, NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU, 
TORUŃ- 1903 i 1904. Fragmenty związane z kościółkiem w Gardnie Wielkiej, lecz tu chodzi również o nazwę 
wzgórza, nazwę stosowaną w literaturze historycznej przez ks. prof. Stanisława Kujota
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Sanktuarium Maryjne na Górze Chełmskiej12

Z  Pomorza  Środkowego  to  właśnie  podkoszalińska  Góra  Chełmska  posiadała
Sanktuarium Maryjne. Badania tak niemieckie, jak i polskie pozwoliły na odsłonięcie na jej
szczycie  reliktów  kaplicy  chrześcijańskiej  i  rozległego  średniowiecznego  cmentarzyska
szkieletowego.  Znalezienie  przez  archeologów  duże  ilości  skorup  słowiańskich  naczyń
glinianych  i  pojedynczych  odważników  mówią  o  umiejscowieniu  na  górze  targu.  Na
istniejący  w przeszłości  targ  wskazują  tam też  krzyżujące  się  niegdyś  stare  drogi-  droga
wzdłuż Bałtyku i droga na południe. Drogę na południe użytkowali później, już po powstaniu
sanktuariów  pątnicy  chodzący  pomiędzy:  Góra  Chełmska-  Święta  Góra  Polanowska-
Rowokół.

Niektórzy  historycy  upatrują  genezy sanktuarium Maryjnego  na  Górze  Chełmskiej
koło Koszalina  w związku z działalnością  klasztoru w Białobokach koło Trzebiatowa.  W
1214  roku  klasztor  ten  otrzymał  w  posiadanie  wieś  Koszalin  położoną  w  pobliżu  Góry
Chełmskiej.  W późniejszym okresie  rozwinął  się tam kult  NMP związany z wizerunkiem
Maryjnym, który przyciągał pielgrzymów z wielu krajów Europy.13

Wnioski dotyczące usytuowania sanktuarium
Poniżej rysunek przedstawia schematyczne wyjaśnienie „dodatkowej funkcji”,  poza

podstawowym- sacrum, dla  sanktuarium na Górze Chełmskiej.

Ryc. 4 Wiązka świetlna ze świec na świeczniku w kościele i z odbitego światła od złoceń
ołtarza  głównego stanowi  informację  położenia  statku  na  wysokości  przesmyku  z  Jeziora
Jamno na Morze Bałtyckie.

12 Buske N.: Sanktuaria Maryjne na Górze Chełmskiej, Rowokole i na Świętej Górze Polanowskiej, – w tłum. 
autora (tytuł oryginału: Die Marienkapellen auf dem Gollen, dem Revecol und dem Heiligen Berg bei Pollnow),
13Rafał Sumiński; Studia [w:] KLASZTOR PREMONSTRATENSÓW W BIAŁOBOKACH. ARCHEOLOGIA 
I HISTORIA. Szczecin 2015, str. 191.
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Rowokół
Rowokół, wysoki na 115 m n.p.m., a jego wysokość od podstawy wynosi 100 m i

uchodzi obok Góry Chełmskiej  za wzgórze oznaczające Wybrzeże Pomorza Wschodniego
(Hinterpommern). Nie można przy tym wątpić, że nawet już w zamierzchłej przeszłości góra
ta  służyła  jako  morskie  i  lądowe  oznakowanie  nawigacyjne,  a  z  tego  miejsca  droga
prowadziła już dalej na wschód, na Władysławowo. Usytuowanie Rowokołu dominującego
nad rozległą  pradoliną  Łupawy i  pobrzeżem morskim oraz pobliskimi jeziorami Gardno i
Łebsko sprawiło, że odgrywał on ważną rolę w wierzeniach i lokalnych legendach.14 Taką
charakterystyczną krągłość i stosunkowo dużą wysokość oraz łatwość w rozpoznawaniu góry,
umieszcza ją w wymienianych  później  wszystkich  lokalnych  wzmiankach żeglarskich.  Na
starych  mapach  Rowokół  jest  oznakowany  jako  np.  Refcoll....  –  patrz  wcześniejsze
wyjaśnienie nazwy Rowokół. U podnóża góry jest wieś Smołdzino, wieś jest położona od
północno- wschodniej strony góry. 

Do dziejów Rowokołu zalicza się przebywanie człowieka na wierzchołku góry dość
wcześnie, w złożu wtórnym w znalezisku z 1996 r. znaleziono dwa zabytki: odłupek i wiórek-
rylczak  pochodzące  z  mezolitu  i  ponadto  z  wczesnych  okresów  pochodzi  też  odłupek
pochodzący  z  epoki  kamienia  (neolitu?).  Wszystkie  te  przedmioty  zostały  wykonane  z
krzemienia bałtyckiego.15 Na kilka zabytków neolitycznych,  związanych przypuszczalnie  z
kulturą  amfor  kulistych  już  wcześniej  natrafiono  w  wykopaliskach  na  wierzchołku
Rowokołu.16 Człowiek pierwotny bywał na Rowokole ale nie prowadził tu prac osadniczych. 

Badania wykopaliskowe prowadzone w 1977 r. i w 1962 r. potwierdziły, że również w
młodszej  epoce  brązu  szczyt  Rowokołu  był  odwiedzany  przez  przedstawicieli  kultury
łużyckiej.17 W  badaniach  archeologicznych  brak  jednak  potwierdzenia  aby  teren  na
wierzchołku Rowokołu był wykorzystywany w okresie epoki brązu jako miejsce osadnictwa i
działalności gospodarczej.

Z okresu wpływów rzymskich badania wykopaliskowe z 1977 r. sugerują możliwość
również przelotnego pobytu człowieka na szczycie Rowokołu. Dość jest natomiast zabytków
z okresu wpływów rzymskich odnalezionych w bezpośrednim  sąsiedztwie góry.18

We wczesnym średniowieczu Rowokół uznany jest przez wielu badaczy ( W.Witt, W.
Filipowiak,  N.  Buske,  F.  J.  Lachowicz,  …)  jako  miejsce  kultu  ewentualnie  jako  punkt
sygnalizacji  świetlnej.  Widok na Rowokół  nie  wzbudza już niegdysiejszych  emocji,  jakie
towarzyszyły ludziom w okresie przedchrześcijańskim. Wszak była to Święta Góra. Miejsce
składania ofiar.  Na południowo- wschodnim stoku, a właściwie u podnóża Rowokołu jest
miejsce, które naukowcy wskazują jako miejsce obrzędów związanych z paleniem ognia. U
Słowian  zachodnich  jak  i  u  ówczesnych  Prusów  palenie  ognia,  zwłaszcza  w  okresie
przesilenia  wiosennego  stanowiło  nieodłączną  część  obrzędową  połączoną  ze  składaniem
ofiar z ludzi i zwierząt. Nie spotkałem wszakże dowodu na to, aby pod Rowokołem składano
ofiary  z  ludzi.   Po  ostatnich  badaniach  historycznych  określa  się,  że  pobudowanie
sanktuarium na Rowokole miało miejsce jeśli nie w sierpniu 1398 roku to znajdowało się to
sanktuarium już wtedy pobudowane w stanie surowym.19 Dzisiaj nie ma już wątpliwości, że
płomienie świec na świeczniku kaplicy na szczycie Rowokołu dawały możność odczytania

14 Roman Kamiński, Anna Uniechowska- Gawron; Badania ratownicze na Górze Rowokół w 1996 r. [w:] 
Materiały zachodniopomorskie, Tom XLV, str. 403.
15 Roman Kamiński, Anna Uniechowska- Gawron; Badania ratownicze na Górze Rowokół w 1996 r. [w:] 
Materiały zachodniopomorskie, Tom XLV, str. 422.
16 T. Malinowski; ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE DO DZIEJÓW ROWOKOŁU, SŁUPSK 
1986, str. 173.
17 T. Malinowski; ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE DO DZIEJÓW ROWOKOŁU, SŁUPSK 
1986, str. 174.
18 W. Witt; Der Revekol und seine Umgebung in vor= und frühgeschichtlicher Zeit, 1933, S. 17 u. 36.,

M. Gumowski; Moneta rzymska w Polsce, „Przegląd Archeologiczny”, t. 10, s. 87-149; 1958, s. 116.
19Zygmunt Szultka; Świątynia na Rowokole i jej funkcje. Słupsk 2014, str. 50.
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swojego położenia statkom w drodze na wschód. Wcześniej, przed pobudowaniem kaplicy
zasięg widzianego światła nie był możliwy do uzyskania widzialności ani z palącej się smoły
ani z palącego się drewna. Płomienie z palonego drewna lub palącej się smoły dają ogień nie
widoczny  tu  z  morza-  mógłby  to  być  jedynie  znak  widziany  z  bliskości  Rowokołu.
Wykorzystano światło ze świec palących się na świecznikach sanktuarium.
Nazwa- Rowokół na starych mapach

Nazwę Rowokół omówiono już wspólnie z nazwą Góra Chełmska. Poniżej 
uzupełnienie dotyczące występowania nazw wzniesień na starych mapach morskich.

Przed kilkoma laty otrzymałem z Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie-  
Bibliothek,  Rostock, m.in. następujące kopie map morskich (jeszcze raz bardzo dziękuję):
Ryc. 5 do 8 Zapis nazw na starych mapach morskich

Gollen Berg Revekol Bg.

Reichs- Marine- Amt, Berlin 1905, Maßstab 1: 300 000; Kt. 209 (powyżej nie jest zachowana
oryginalna podziałka mapy); linia osi symetrii kaplicy na G. Chełmskiej trafia po 
przedłużeniu w przesmyk na mierzei. Kąt między kierunkiem N a osią kaplicy- droga 
promieni świetlnych wysyłanych z kaplicy wynosi ok. 1430.
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Gollen Berg Revekol Bg.

Oberkommando der Kriegsmarine, Berlin 1907, Maßstab 1: 400 000; Kt. 240 (powyżej nie jest
zachowana oryginalna podziałka mapy) ; linia osi symetrii kaplicy na G. Chełmskiej trafia po
przedłużeniu niemal w przesmyk na mierzei. Kąt między kierunkiem N a osią kaplicy wynosi
ok. 1430.

- Refcoll
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- Reefkol

Nie  na  wszystkich  mapach  jest  wpisana  nazwa  Góra  Chełmska-  a  chodzi  o  jej
strategiczne znaczenie- szczególnie na skandynawskich mapach nie ma owa góra właśnie tego
strategicznego znaczenia.
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Obrzędy na szczycie Rowokołu i w okolicy Rowokołu

Ryc. 9 Rowokół widziany z przystani w Łebie Jeziora Łebsko

Być  może  owe  nieliczne  ślady  przebywania  człowieka  na  szczycie  Rowokołu  we
wczesnym  średniowieczu  nie  będące  pozostałościami  osadniczymi  można  traktować  jako
związane z ówczesnymi praktykami kultowymi.20

W  moim  wcześniejszym  opracowaniu  o  Rowokole  (Obrzędy  w  cieniu  Rowokołu)
zaznaczyłem między innymi  zbieżność  występowania  podobnej  ofiary  z  ostatniego  snopa
zboża  składanego  bóstwu  na  dożynkach.  Taką  ofiarę  składali  Prusowie  w  okresie
przedchrześcijańskim jak i chłopi w latach 30- tych XXw. m.in. w Żelkówku koło Słupska.
Jeśli  sięgniemy po kronikę Galla  Anonima,  to  znajduje się tam opis zasiedlenia  Pomorza
Prusami, będącymi jeńcami wojennymi a pochodzącymi z terenów przez nich zajmowanych
w  Prusach  (wojna  1110/  1111r.).  Tę,  jakby  dziś  powiedzieć,  „przymusową  akcję
przesiedleńczą” prowadził Bolesław Krzywousty po zwycięskiej wojnie na początku XIIw.
Zwyczaj z Prus przetrwał na ziemi słupskiej aż VIII wieków, przetrwał dzięki przywiązaniu
Prusów do swoich ojczyźnianych obrzędów. Nie wiemy od kiedy Prusowie obchodzili ten
obrzęd dożynkowy.

20 T. Malinowski; ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE DO DZIEJÓW ROWOKOŁU, SŁUPSK 
1986, str. 184.
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Szczególna rola Rowokołu w wierzeniach
Oczywiste  przejawy szczególnej  roli  Rowokołu  w  wierzeniach  można  odnieść  do

okresu średniowiecza. Fakt ów dokumentuje wybudowanie kaplicy w miejscu oddalonym od
osiedli i trudno dostępnym ze względu na konieczność podchodzenia do niego dość stromymi
lub  nawet  bardzo  stromymi  zboczami  wzgórza.  Gdyby  kaplica  tam  pobudowana  miała
spełniać tylko najprostsze funkcje religijne, wzniesiono by ją w obrębie któregoś z Osiedli
znajdujących się u podnórza Rowokołu, np. w Smołdzinie (jak to uczyniono po rozebraniu
kaplicy na szczycie góry).21

Szczególna rola Rowokołu w tym czasie, w późnym średniowieczu, jest potwierdzana
źródłami mówiącymi o przybywaniu do kaplicy-  sankcjonującej  tę jego rolę- pielgrzymek
mających  na  celu  zbawienie  duszy  oraz  odpokutowanie  za  morderstwo,22 źródłami
wymieniającymi Rowokół na równi z innymi znaczącymi miejscami kultu, takimi jak Góra
Chełmska w Koszlinie i Święta Góra Polanowska.23

Późnośredniowieczne dzieje Rowokołu
Stosunkowo skromny zakres  badań archeologicznych  prowadzonych  w 1996r.,  ich

ratowniczy charakter przyniósł w rezultacie pozytywne wyniki. Udało się przebadać kolejną
partię  cmentarzyska  i  odkryć  fragmenty  fundamentowania  znanej  tylko  z  opisów kaplicy
NMP. Kaplica była wspominana w źródłach już od początku XV w. była celem domysłów na
temat jej powstania, formy architektonicznej a nawet wezwania. Część badaczy wątpiła w jej
istnienie, sądząc że została całkowicie rozebrana, łącznie z fundamentami. Nie potwierdziły
się  te  obawy,  chociaż  zniszczenie  tego obiektu  jest  duże.  Trwało ono bowiem prawie od
połowy XVI wieku po rok 1821. Materiał budowlany z kaplicy posłużył do budowy domów i
kościoła w Smołdzinie.24

21 T. Malinowski; ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE DO DZIEJÓW ROWOKOŁU, SŁUPSK 
1986, str. 182.
22 Norbert Buske; Die Marienkapellen auf dem Gollen, dem Revekol und dem Heiligen Berg bei Pollnow. Ein Beitrage zur 
Geschichte der Wallfahrtsorte in Pommern, „Baltische Studien“, NF t. 56, S. 36 u. 37
23 T. Malinowski; ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE DO DZIEJÓW ROWOKOŁU, SŁUPSK 
1986, str. 182 i 183.
24 Roman Kamiński, Anna Uniechowska- Gawron; Badania ratownicze na Górze Rowokół w 1996 r. [w:] 
Materiały zachodniopomorskie, Tom XLV, str. 425.
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Posadowienie Sanktuarium Maryjnego na Rowokole

Ryc. 10 Na wierzchołku Rowokołu. Lokalizacja fragmentów kaplicy NMP25. Rys. R. 
Kamiński

Ryc. 11 Na wierzchołku Rowokołu. Lokalizacja grobów i fragmentów reliktów kaplicy 
NMP26. Rys. R. Kamiński 

25Kamiński Roman, Uciechowska- Gawron Anna;  Badania ratownicze na Górze Rowokół w 1996r. Materiały
Zachodnio Pomorskie, t. 45: 1999 s. 403-454
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Grodziska Rowokołu
Zdaniem  archeologów  dokonujących  weryfikacji  grodzisk  stanowiących  element

osadnictwa  wczesnośredniowiecznego  na  pobrzeżu  (katalog  z  1977r.)27,  na  wierzchołku
Rowokołu znajduje się „domniemane grodzisko” z wczesnego średniowiecza (?) i późnego
średniowiecza, natomiast u podnóża góry, od strony południowo- wschodniej jest grodzisko z
początku Xw.- połowy Xw. Wały na Rowokole- na szczycie uległy dość dużemu zniszczeniu
lecz wyraźnie dają się wyodrębnić nawet zwykłemu obserwatorowi. Ta warownia służyła do
obserwacji no i do obrony zza wałów ziemnych. Niestety nie ma jednoznacznych dowodów,
że  szczyt  góry  był  miejscem  pogańskich  obrzędów  kultowych.  Natomiast  grodzisko  u
podnóża góry służyło głównie do obrony przed wpływaniem nieprzyjacielskich łodzi na rzekę
Łupawę. Owe odkryte w badaniach doły wokoło większego ogniska moim zdaniem służyły w
czasie  walki  do  podpalania  od  żaru  wrzuconego  z  ogniska-  chodzi  o  nieoświetlanie
walczących płonącym ogniem. Tlący się ogień służył  do podpalania materiału  na grotach
strzał  łuków  i  strzał  maszyn  miotających.  Wyrzucano  też  z  katapult  zapaloną  smołę  w
naczyniach.28 Zdaniem  jednak  archeologa  badającego  to  miejsce  zarówno  doły  tak
rozmieszczone i występowanie źródła mówi, że było to miejsce kultowe.29 

Ryc. 12 Mapa morska- fragment, wydana przez REICHS- MARINE- AMT, 1905

Sanktuarium na Rowokole
Do chwili  publikacji  książki  Zygmunta  Szultka  pt.:  „Świątynia  na  Rowokole  i  jej

funkcje” sądzono, że pierwsza wzmianka o sanktuarium na Rowokole zaistniała po 1435r.
Późno. Jak wynika z badań dokumentów źródłowych i oparciu się Zygmunta Szultke w dużej
części  na  niewykorzystanych  dotąd  przez  badaczy  źródeł  Archiwum  Państwowego  w
Szczecinie  można  powiedzieć,  że  dwupoziomową  kaplicę  kamienno-  ceglaną  z  wieżą
wzniesiono  na  szczycie  wzgórza  dopiero  w  ostatnich  latach  XIV  w.  z  inicjatywy  opata
klasztoru  premonstratensów w Białobokach lub  klasztoru  norbertanek w Słupsku,  którego
proboszcz sprawował patronat nad kościołem parafialnym w Gardnie Wielkiej.30 Zważywszy

26Kamiński Roman, Uciechowska- Gawron Anna;  Badania ratownicze na Górze Rowokół w 1996r. Materiały
Zachodnio Pomorskie, t. 45: 1999 s. 403-454
27 Lachowicz F., Olczak  J., Siuchniński K. Osadnictwo wczesnośredniowieczne na Pobrzeżu i Pojezierzu 
Wschodniopomorskim. Wybrane obszary próbne. Katalog, Poznań.1977
28 Pieradzka Krystyna;  WALKI SŁOWIAN NA BAŁTYKU W X-XII WIEKU;  WYD. MIN. OBR. NAR, WARSZAWA
1953.
29Władysław Filipowiak; Słowiańskie miejsca kultowe Pomorza Zachodniego w świetle badań archeologiczno- 
toponomastycznych, „Przegląd Zachodniopomorski” nr 5, Szczecin 1967
30Zygmunt Szultka; Świątynia na Rowokole i jej funkcje, Słupsk 2014, str. 129
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niszczenie  kościołów związanych  z  kultem maryjnym  przez  ludność  protestancką,  to  już
bezpośrednio po wejściu reformacji zniszczenie tej budowli było przesądzone- chodziło też o
zatrzymanie ruchu pielgrzymkowego. Kaplica została zrujnowana. Sanktuarium Maryjne na
Rowokole licząc od pierwszej wzmianki ledwie przez ok. 200 lat przyjmowało pielgrzymów.
Ostatecznie decyzja zniszczenia sanktuarium zapadła w 1632r.. Z patronatem księżnej Anny
von Croy (†1660) mógł powstać nowy kościół u północno- wschodniej podstawy Rowokołu i
tak też się stało bo powstał kościół w Smołdzinie.

Przy  pracach  wykopaliskowych  odkryto  między  innymi  fragmenty  okien-  drobne,
potłuczone  szkło  z  okien  kaplicy  na  Rowokole.  T.  Malinowski  w  swoim  sprawozdaniu
stwierdza,  że „okna od północy (od strony morza)  były oszklone przy pomocy tafli  szkła
przeźroczystego  pozbawionego  farby  (Abb.  2  i  3-  patrz  poniżej),  z  tafli  posiadających
nadlewy  (Abb.  3-  patrz  poniżej)  i  z  małych  krążków31.”  Oczywiście  po  stronie
„niepracującej”, południowej było w oknach ciemne szkło.

Ryc. 13 Szkło północnych okien

Góra Zamkowa koło Pucka
Także  z  terenu  Pomorza  pochodzi  inna  góra,  którą  zaliczyliśmy  do  „odmiany

północnej” typu „ślężańskiego”. Jest nią Góra Zamkowa leżąca na terenie wsi Sobieńczyce
koło Pucka.  W obrębie obwałowań odsłonięto tu relikty chaty zinterpretowanej  jako dom
kowala  –  czarownika.  Stanowisko  uznane  zostało  za  miejsce  sprawowania  tradycyjnych
praktyk religijnych ze względu na nikłość śladów działalności osadniczej oraz ze względu na
wystąpienie  tu  trzech  specyficznych  przedmiotów  uznanych  za  „kultowe”  (zawieszka
kamienna w kształcie miniaturowego toporka, naszyjnik z płytek miki oraz forma odlewnicza
do  wytwarzania  zawieszek  z  motywem  ukośnego  krzyża).  Miejsce  to  miało  przestać
funkcjonować na przełomie IX/X w. lub pod koniec X w.32

Góra Dawida w Trzebiatowie
Jednym ze stanowisk pochodzących z ziem polskich, jest Góra Dawida w 

zachodniopomorskim Trzebiatowie. W trakcie prac ratunkowych prowadzonych tu przez 
archeologów niemieckich odsłonięto dwa koliste rowy i towarzyszące im ślady po „idolach” 
pogańskich. Na podstawie szczątkowo zachowanej dokumentacji stanowisko to wydatowano 
na IX – X w. Górę tą dodatkowo uznano, ale bez podania jakichkolwiek przesłanek, za 
naczelne miejsce kultu terytorium plemiennego „dolnej Regi”.

31 T. Malinowski; Zur Geschichte des Revekol (Rowokół), des heiligen Berges in Hinterpommern, B. S., N. F. Band 74 
1988 S. 22, 23; ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE DO DZIEJÓW ROWOKOŁU, SŁUPSK 1986, 
str. 101-102.

32Andrzej  Kuczkowski;  Słowiańskie „święte”  góry na terenie  ziem polskich we wczesnym średniowieczu –
próba zarysowania problematyki [w:] SLAVIA ANTIQUA tom XLVIII- Rok 2007, str.5
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Warownia Słowian Zachodnich w Słupsku
W przypadku bezimiennego wzgórza na terenie Słupska, gdzie obecnie znajduje się

kościół  św.  Piotra  za  jego  sakralną  funkcją  już  w  okresie  wczesnośredniowiecznym
przemawiać  ma  znalezienie  tam  w  II  połowie  XIX  w.  kamiennej  płyty  z  wyrytym
wizerunkiem antropomorficznym, którą uznano za posąg bóstwa.

Wzgórza Trójmiasta
Wśród domniemanych miejsc kultu przedchrześcijańskich upatruje się Biskupią Górkę, Górę
Gradową, wzgórze Pachołek w Oliwie oraz Czarcie Wzgórze.

Góra św. Wawrzyńca
Góra św. Wawrzyńca leżąca na terenie wsi Kałdus w ziemi chełmińskiej wymyka się

próbom  klasyfikacyjnym  zaproponowanym  w  tu  cytowanym  artykule  Andrzeja

Kuczkowskiego. Jednakże ze względu na istotną rolę „miejsca, które rodzi władzę”, jaką to

miała  spełniać  w  dobie  plemiennej  zdecydowano  się  na  jej  omówienie  właśnie  w  tym

miejscu. Jest to jedyne stanowisko w typie „świętej” góry, gdzie uchwytne, jak dotychczas,

metodami archeologicznymi ślady praktyk kultowych nie miały miejsca na jej szczycie, a u

podnóża. Podobnie jak na Rowokole. Niewykluczone, iż wynikało to z mocno ograniczonej

przestrzeni  samej  kulminacji.  Miejsce  to  stanowiące  centralny  punkt  (Axis  Mundi)

chełmińskiego  kompleksu  osadniczego  miało  być  szczególnie  predestynowane  do  roli

„miejsca,  które  rodzi  władzę”,  gdzie  dodatkowo  krzyżowały  się  ważne  szlaki  handlowe,

ogniskując  życie  populacji  całego  regionu  w  tym  miejscu.  W  znacznej  części  wysiłek

badawczy  skupiono  na  południowej  partii  stanowiska,  gdzie  odkryto  wczesnoromańskie

monumentalne  założenie  sakralne.  Ponadto  odsłonięto  m.  in.  konstrukcję  kamienną,

interpretowaną jako „ołtarz”, wraz z pozostałościami ofiar tu składanych w postaci płodów

rolnych,  zwierząt  oraz  ludzi.  Konstrukcja  ta  powstać  miała  na  miejscu  dwóch  sadzawek

łączonych  z  kultem akwatycznym  lub funkcjami  baptyzmalnymi.  W I  połowie  XI  w.  na

miejscu przedchrześcijańskiego sacrum zaczęto budowę monumentalnej bazyliki kamiennej

w ramach ideologicznego procesu zawłaszczenia miejsc centralnych przez Piastów. Pomimo

wznowienia prac budowlanych w II połowie XII lub I ćwierci XIII w. inwestycji nigdy nie

ukończono.  Okres  przejściowy,  łączony  z  zaburzeniami  politycznymi  oraz  tzw.  „reakcją

pogańską”, charakteryzował się przywróceniem w tym miejscu tradycyjnego miejsca kultu.
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