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EPOKA ŻELAZA

W południowo-wschodniej części wykopu odsłonięto relikty fundamentów kaplicy św.
Mikołaja. Mury fundamentu posadowione były na żółtym piasku calcowym bez wyraźnych
wkopów. Część budowli była podpiwniczona. Rozwalisko kamieni od strony zachodniej sta
nowią najprawdopodobniej relikty przypory. Odsłonięte fragmenty porównywalne są z po
zostałościami kaplicy zbudowanej na początku XIII w. na Górze Chełmskiej przez norbertanów z Białegobuku kolo Trzebiatowa, czyli ten sam zakon, któremu nadano okolice Smołdzi
na. Możliwe także, że była to forma halowa wzniesiona na początku XV w. (Malinowski
1987, s. 167). Wypełnisko podpiwniczenia kaplicy stanowiły warstwy zasypiskowe datowane
materiałem ceramicznym na wiek XVI — czas systematycznej rozbiórki kaplicy. Przy kaplicy
znajdował się cmentarz. Podczas badań w 1962 i 1977 r. odsłonięto 18 grobów, ostatnie
badania przyniosły odkrycie 13 kolejnych pochówków, zorientowanych po osi wschód-za
chód z odchyleniem na północ. Przeprowadzone przez dr. F. Rożnowskiego badania antro
pologiczne wykazały, że w grobach znajdowało się sześcioro dzieci oraz siedmiu mężczyzn
i jedna kobieta, którzy zmarli w wieku od 2 do 50 lat. Przebadana została partia cmentarzy
ska i odkryto fragmenty fundamentowania znanej tylko z opisów kaplicy św. Mikołaja, co do
której powstania, formy architektonicznej, a nawet wezwania snuto jedynie domysły. Pozy
skany materiał ceramiczny, a szczególnie znaczny asortyment gwoździ, przyczynił się do po
znania rzemiosła kowalskiego w tej części Pomorza. Opracowanie pod względem antropolo
gicznym grobów z Rowokołu jest dalszym przyczynkiem do poznania populacji zamieszkują
cej te tereny w XV i XVI wieku.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Słupsku.
Badania powinny być kontynuowane. Postuluje się całkowite przebadanie kaplicy i cmen
tarzyska, co naświetliłoby problem kultu na świętej górze Rowokół.
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RÓW NINA DOLNA, st. II,
wykop 1 - 1 2 ,
gm. Korsze, woj. olsztyńskie
Równina Dolna, st. 3,

cmentarzysko wczesnośredniowieczne
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Gulę. Finanso
wane przez PSOZ. Przebadano powierzchnię 350 m2.
patrz: młodszy okres przedrzymski —okres wpływów rzymskich.

gm. Korsze, woj. olsztyńskie
Ruda, st. 3 /4 /5 /6 ,
gm. Grudziądz, woj. toruńskie

patrz: wczesna epoka żelaza

Rusko, st. st. 22, 35, 49, 50, 51
(kopalnia), gm. Strzegom,
woj. wałbrzyskie

patrz: paleolit

Rybiny, st. 17,
gm. Topólka, woj. włocławskie

patrz: neolit

Rzadkwin, st. 22,
gm. Strzelno, woj. bydgoskie

patrz: neolit

Rzeszotary, st. 1,
gm. Miłkowice, woj. legnickie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Sarnowo, st. 12,
gm. Stolno, woj. toruńskie

patrz: neolit

SĘKOWICE, st. 7,
gm. Gubin,
woj. zielonogórskie,
AZP 6 2 -6 /2
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ślady osadnictwa z okresu neolitu
ślady osadnictwa z epoki brązu
osada grupy białowickiej kultury łużyckiej (okres halsztacki)
osada wczesnośredniowieczna (V/VI-XIII w.)
osada późnośredniowieczna

