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KÛSULtV Muzeum Okręgowe
woj. koszalińskie w Koszalinie
stanowisko 1 *- Góra Chełmska

Badania prowadził mgr Henryk Janocha, Finansował Urząd 
Miejski w Koszalinie, Zespół obiektów kultu pogańskiego 
/kultura łużycka-pomorska i okres wczesnośredniowieczny 
do ХГС wieku/ oraz chrześcijańskiego /XIII - początek 
XVI wieku/.

Góra Chełmska, najwyższe wzniesieni· w paśmie podkoszalińskiej moreny czołowej sięga 137 m 
wysokości nad poziom morza, Όsytuowania jej wśród nizin pasa nadmorskiego stwarza doskonałą widocz
ność na sortu, dzięki czemu w przeszłości odgrywała znaczną rolą w dziejach tego regionu.

Dotychczasowe badania, wzmianki Źródłowa, opracowania, legendy i podania wskazują, że w pra
dziejach i średniowieczu była miej «сея kultu początkowo pogańskiego, a następnie chrześcijańskiego.

Znajdywane 2abytki - ceramika kultury łużyckiej oraz cmentarzysko kultury pomorskiej zdają 
się wskazywać, że była miejscem kul tu. "już we wczesnej epoce żelaza.

Wyniki badań archeologicznych oraz różne pośrednie dane wskazują, że Góra Chełmska była szcze
gólnym obiektem kultu pogańskiego Pomorza rejonu Koszalina we wczesnym średniowieczu /od IX do XII wie
ku/, Tu znajdowała się kąclna pogańska, spalona podczas chrystianizacji Pomorza w XII wieku.

Przyjmuje się, że to Norbertanle, którzy w 1214 r« otrzymali od księcia Bogusława li Koszalin 
wznieśli na szczycie Góry kaplicęj wzmiankowaną w 1263 r. łf ciągu XIV 1 XV w. kaplica ta była głośnym 
miejsc« pątniczym, do którego kierowano pielgrzymów z Rzymu, Hiszpanii i innych regionów ówczesnej 
Europy i Pomorza* z uwagi na jej znaczenie Ł rolę,v XV w, rozpoczęto budowę nowego,znacznie większego 
kościoła gotyckiego, którego jednak ule ukończonor pozostał tylko po nim fundament kamienno-ceglany 
jednej ze ścian.

Przy kaplicy chrześcijańskiej Istniał maty dom proboszcza, a takie dość rozległy cmentarz,na 
którym chowano ludność miejscową z okolic, a zapewne i zmarłych pielgrzymów. Cmentarz ten datowany jest 
na koniec XIII - początek XVI w.

Góra Chełmska przestała spełniać funkcje kultowe na początku XVI w,, kiedy to została spalona 
i zniszczona przez zwolenników reformacji w latach. 1526-1533.

w XIX w. na zabytkowym szczycie Góry wzniesiono duży pewnik dla uczczenia rycerstwa pruskiego 
za udział v walkach z Napoleonem, pod koniec tegoż wieko przystosowano ją dla potrzeb turystyki. Wznie
siono wieżę widokową oraz pomieszczania użytkowe i sportowe /hotel, restaurację, ntadlon sportowy/

Po wyzwoleniu tych ziem po U  Hbjnie Światowej, Góra Chełmska w- latach 60. została zagospodaro
wana na cele kulturalne /amfiteatr{, rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe. Obecnie projektuje się jej 
bardziej pełne 1 wszechstronne zagospodarowanie.

Pierwsze odkrycia archeologiczne sięgają XIX v., kiedy to na Górze Chełmskiej odkryto ślady 
kultury łużyckiej i pomorskiej - m.ln. cmentarzyska. Systematyczne badania wykopaliskowe zostały prze
prowadzone w 1905/19(16 roku rzez Paula Schultza z Koszalina, odkryto wówczas fundamenty kamienne ka
plicy i domu proboszcza, ślady spalonej kąclny /?/ oraz cmentarz przykościelny. Badania wykopaliskowe 
arebeologiczno-antropo logiczne,przeprowadzone w latach 1159-1962 pod kierownictwem prof, dr, Franciszka 
ftokroje 1 mgr. Henryka Janochę, przyniosły odsłonięcie części spalonej budowli wczesnośredniowlecz: ■ -
- kąclny X-XII w.; kultowe jamy paleniskowe otaczające kol iście szczyt Góry, datowane na IX - XII w.; 
pojedyncze ułamki ceramiki kultury łużyckiej; kamienny mor fundamentowy kaplicy z XIII w. romański lub 
wczesnogotyckl; mar fundamentowy nowego kościoła z połowy XV w, - nie dokończonego w budowie - к am i er. - 
no-ceglany z dwoma kolumnami przyściennymi oraz cmentarzysko szkieletowe, na którym wyeksplorowało po
nad 560 grobów z XIII - początku XVI w. Zebrano ta';źa ruchomy material zabytkowy, Jak ceramikę i meta
lowe wytwory.



Ν' latach. 1986 i 1987 Crsąd Miejski rozpoczął prace zmierzające do palnego zagospodarowania, 
Szszyt Góry przeznaczono na Rezerwat Archeologiczny. Projekt zagospodarowania t wyeksponowania zacho
wanych obiektów zabytkowych, opracował mgr Henryk. Janochalegr inż. Zdzisław ffejger.

Wiosną 1987 r. przystąpiono do organizacji Rezerwatu Archeologicznego. Wykonano szereg prac 
z lennych związanych z odsioniącien zachowanych elementów zabytkowych przeznaczonych do wyeksponowa
nia w rezerwacie, odkryto, częściowo zrekonstruowano, zabezpieczono i wyeksponowano kamienny mur fun
damentowy kaplicy chrześcijańskiej początku xiiiw,( <»ur kamiejmocegieny kościoła i XV wieka, zre
konstruowano grób skrzynkowy kultury pomorskiej. Odpowiednio zaznaczono ne posterzehn! miejsce, gdzie 
podczas badań odkryto resztki spalonej budowli e W i ł ·  w,, związanej z kąctną pogańską oraz zazna
czono miejsca kultowych jam paleniskowych z wczesnego średniowiecza. N trakcie prac zimanych, odsło
nięto dalszych kilka pochówków szkieletowych. 1 zebrano pojedyncze zabytki metalowe.

Rezerwat otwarto w październiku 1987 r. Prace związane z uzupełniania· Rezerwatu będą pro
wadzone nadal.

KOŹLE, gm, Szamotuły 
woj, poznańskie 
Stanowisko 1

KRAKÓW - Navel Państwo«« zbiory Sztuki
Rejony I, VI/C, VIII, Z, XII, XIV na Wąwmlu

Badania terenowe pod kierunkiem naukowym Konserwatora 
Nhwelu, prof.) dr-Jerzego Szabłowskiego prowadził zespół 
archeologów Działu Archeologii PK£, kierowanego przez 
mgr Józefa Klinika. Autor sprawozdania - dr Zbigniew 
Pianowaki, Finansowały Państwowe Zbiory Sztuki. Trzy-- 
dziesty ósmy sezon badań* Grodzisko, głównie Q-1I1I w., 
zamek gotycki i nowożytny oraz relikty osadnictwa sta
rożytnego.

R ejon  i ,  d z i e d z in ie c  arkadow y / J a n u s z  F i r l a t ,  mgr J d z e f  H tfn t J i ,  d r  Z b ign iew  P l ą n o w k i / *

Nadzorowano wykopy pod instalacje teletechniczne, kanalizacyjne i wodociągowe, zlokalizowa
ne głównie w południowej 1 zachodniej części dziedzińca. Ш trakcie prac odsłonięte zostały Iragmentyi 
odcinek najstarszego ca NaweIu kanału sanitarnego z erosów Wolnego Miasta Krakowa /ок. 184Û т./, 
XlV-wleczne mury pałacu królewskiego oraz wiele kolejnych po z itnzJw- użytkowych dziedzińca zamkowego, 
datowanych od Kill do IV i wieku /bruki kamienne, wy Lewka zaprawy, poziomy cegliny/» Przy wschodniej 
Ścianie budynku nr 5, niedaleko od rotundy NP Marii odsłonięto fragment rozległego fundamentu kamień- 
no-riemnego, wykonanego głównie t okrzemków L płytek wapienia oraz piaskowca* Uchwycono jego lico 
północne, natomiast w kierunku południowym konstrukcja ta jest całkowicie zniwelowana. Pomiędzy kamie
niami znajdował się negatyw kwadratowego słupa drewnianego. Konstrukcja ta, o 'archaicznym* wyglądzie 
nie może być jednak datowana wcześniej, nii na schyłek Х П  w., tkwi bowiem w warstwie niwelacyjnej za
wierającej wiele fragmentów ceramiki budowlanej /dachówek/ oraz brzegi naczyń charakterystyczne dla 
XII w. Przewidywane są dalsze badania w tym rejonie,.
Rejon VI/C przy domu ка. Sorka 1 kościele Św. Michała /Mieczysław Prań/.

Nadzór 1 badania wykopaliskowe w wykopie na konał pet no przełazowy. Budowę kanału, biegnącego 
po osi se-piw rozpoczęto od strony południowej wzgórza, od zburzonego po ΓΙ wojnie skrzydła austriac
kiego szpitala wojskowego, posuwając się w kierunku północnym, tj* w stronę kościoła Św, Michała* 
Rozbierano Istniejący kanał c,o, o mniejszym przekroju t poszerzano wykop, którego dno stanowiła ska
ła wapienna. Długość odcinka wynosiła około 4йд. ΪΓ centralnej części wzgórza, gdzie skała zalega sto
sunkowo płytko, "płaszcz* nie naruszanych warstw kulturowych posiada miąższość około (1,5 », natomiast 
w stronę południową kompleks tych warstw osiąga grubość około 1,5 a. Uzyskano pełny przekrój nawar
stwień oraz znaczną ilość materiału zabytkowego, N południowej części wykopu znaleziony został ulewie1-
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