
Z PRADZIEJÓW ZIEMI ŚWIECKIEJ  
(W STRONĘ SYNTEZY REGIONALNEJ)

W ysoczyzna Św iecka obejm uje falistą rów ninę pom iędzy doliną 
Brdy a dolną W isłą o pow ierzchni 1171 km". Pokryta jes t urodzajnym i gli
niastymi glebam i, które sprzyjały rozbudow ie sieci osadniczej. W schodnią 
część regionu przecina dolny bieg W dy. u której ujścia do W isły (już w  jej 
dolinie) leży Ś w iecie1. Rozległy obszar podzielić m ożna z punktu w idzenia 
fizycznogeograficznego na dwie głów ne części: w ysoczyznow ą i dolinną. 
Różnią się one m iędzy sobą, jak  uważa E. Drozdowski, przede w szystkim  
typem genetycznym  rzeźby. W ysoczyzna m orenow a nosi na sobie piętno 
m orfogenezy glacjalnej. natom iast dolina W isły oraz doliny dolnych odcin
ków W dy i M ątawy - m orfogenezy fluw ioglacjalnej2. A naliza mapy geom or
fologicznej regionu świeckiego doprow adza do dalszego w niosku, iż na 
wschód od doliny W dy przew aża krajobraz sandrowy, urozm aicony przeci
nającymi go ciekam i wodnym i, podczas gdy zachodnie partie W ysoczyzny 
Świeckiej prezentują formę płaskiej lub falistej pow ierzchni glin m oreno
wych. C harakter rzeźby terenu odzw ierciedla się rów nież w  szacie roślinnej. 
Rzeka W da rozdziela pokryte zw artym  drzew ostanem  równiny sandrow e od 
nieom al bezleśnych połaci glin polodow cow ych w' zachodniej części W yso
czyzny’.

Zainteresow ania prahistoryków  podążały za naturalnym i podziałam i 
środow iska geograficznego ziem i świeckiej. W XIX wieku uwagę przyku
wały groby skrzynkow e z popielnicam i tw arzow ym i oraz kręgi i kurhany 
kam ienne odkryw ane dzięki nasilonej penetracji leśnej części W ysoczyzny. 
B adania o charakterze am atorskim  prow adzili m .in. S. A anger i C. Flor- 
kowski z G rudziądza, na terenie stanow isk w  O sieku (1874 r.) i Grucznie
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(1877 r.)4. Rów nocześnie pow staw ały pierw sze, pow ażne opracow ania pra
dziejów  Pom orza, w łączające w  swój zakres inw entarze z ziemi świeckiej 
(A. Lissauer, G. O ssow ski. E. B lum e)’. Fundam entalne odkrycie kręgów 
kam iennych w Odrach (1926 r.), na północy dorzecza Brdy. ugruntow ało 
zainteresow ania tym obszarem , przy m inim alizacji badań nad zachodnią 
częścią regionu św ieckiego6. Zespoły naukow e po II w ojnie św iatow ej, po
czynając od lat 60., zajęły się szczegółow ym i zagadnieniam i pradziejów  
Pom orza N adw iślańskiego. D om inow ała problem atyka osadnictw a w b. po
wiecie chojnickim  oraz tucholskim . Rozpoznano skupienia obozow isk me- 
zolitycznych nad górną Brdą (S.K. K ozłow ski, Z. B agniew ski)7. a także 
kontynuow ano prace dotyczące zasiedlenia z okresu w pływ ów  rzym skich 
(K. W alenta, T. G rabarczyk)8. A nalogiczne badania wokół Sw iecia ograni
czały się do w czesnego średniow iecza4.

Pierw sza m onografia pradziejów  regionu św ieckiego tow arzyszyła 
opracow aniu historii Sw iecia nad W isłą. Z racji lokalnego ukierunkow ania 
tem atu, przew ażały w  niej inform acje o dziejach m iasta na tle przem ian 
osadniczych jego  otoczenia. Gerard W ilke oparł swe rozw ażania na m ate
riałach archiwalnych. D odatkow o uw zględnione zostały wyniki prac w yko
paliskow ych w okół grodów nadw iślańskich (Topolno, G ruczno). prow adzo
nych u progu m illenium  państw a polskiego (1964-1969 r.). W wym ienionej 
m onografii nadal w ystępow ała dysproporcja pom iędzy stosunkow o bogatą 
pod w zględem  osadnictw a pradziejow ego strefą rzeźby dolinnej (W isła. 
W da. M ątaw a) a falistymi równinam i w nętrza W ysoczyzny Świeckiej. 
O gólna liczba wym ienionych znalezisk archeologicznych z w szystkich epok 
nie przekracza 200 stanow isk, w łącznie z m ateriałam i późnośredniow iecz
nym il(l. Drugie opracow anie naukowe, autorstw a T. G rabarczyka, pow stało 
dopiero w początku lat 90. N ie dotyczyło ono bezpośrednio ziem i świeckiej, 
lecz Borów  Tucholskich, rozum ianych przy tym nazbyt szeroko (na w scho
dzie po dolinę W isły m iędzy Św ieciem  a N ow em )". Dzięki tak nakreślone

4 Tamże, s. 8.
’ A. Lissauer, Die prähistorischen Denkmäler der Provinz Westpreussen und der 
angrenzenden Gebiete, Leipzig 1887; G. Ossowski, Zabytki przedhistoryczne ziem  
polskich, Kraków 1779-1888; E. Blume, Die germanische Stämme und die Kultu
ren zwischen Oder und Passarge zur römischem Kaiserzeit, Würzburg 1912-1915.
6 J. Kostrzewski, Kurhany i kręgi kamienne w Odrach, w pow. chojnickim , Rocz
nik Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, 1928, t. 3, s. 55-95.
7 Z. Bagniewski, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych vr rejonie 
Swornegaci, gm. Brusy woj. bydgoskie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 
1979, t. 20, s. 2 1 -29.
x T. Grabarczyk, Sprawozdanie z badań na cmentarzysku kurhanowym w Odrach, 
pow. Chojnice w 1972 r.. Komunikaty Archeologiczne, 1978, s. 137-142.
' G. Wilke, Region Swiecia w pradziejach i wczesnym średniowieczu, |w:J Dzieje 
Świecia nad Wisłą..., s. 96.
10 Tamże, s. 73-110.
" T. Grabarczyk, Rozwój osadnictwa..., s. 4-5.
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mu projektowi badań osadniczych, T. G rabarczyk w ykorzystał rów nież in
form acje o znaleziskach z dorzeczy dolnej W dy i M ątawy. Rów nocześnie 
ujęte zostały, w w ąskim  jeszcze  zakresie, m ateriały A rcheologicznego Z dję
cia Polski. W praw dzie pełniły one rolę drugoplanow ą wobec spektakular
nych odkryć z XIX wieku (kurhanów , grobów  skrzynkow ych), jednak  w y
woływały w rażenie, że struktura osadnicza ziemi świeckiej jes t bogatsza od 
obrazu stw orzonego przez w yselekcjonow ane źródła znad W isły i innych 
rzek przecinających swym biegiem  analizow ane terytorium . Ich wybiórcze 
dotąd grom adzenie było efektem  kilku czynników : dom inacji lokalnych 
pasji kolekcjonerskich nad system atycznym  rozpoznaniem  archeologicznym  
W ysoczyzny (zbiory prywatne w Karolew ie i Świeciu), traktow ania osad
nictw a ziem i świeckiej jako  epifenom enu zjaw isk z innych, lepiej rozpozna
nych krain historycznych (Kujaw , ziemi chełm ińskiej. Borów Tucholskich), 
a w reszcie braku zespołu naukow ego oraz. placówki m uzealnej, dla których 
W ysoczyzna Św iecka stanow iłaby sam oistne pole badawcze. O statecznie 
brak było rów nież wykładni teoretycznej - tezy podlegającej praktycznem u 
zw eryfikow aniu - m ogącej zapoczątkow ać rzetelne studia nad regionem  
świeckim .

Przesłanki św iadczące o m ożliw ości zm iany niekorzystnego stanu 
zarysowały się. gdy zintensyfikow ano realizację ogólnopolskiego program u 
pow ierzchniow ych badań archeologicznych (AZP). W praw dzie nie wnosił 
on wzorów dla syntez regionalnych, jednak , poprzez zunifikow aną m etody
kę terenow ą, stw arzał konieczną na W ysoczyźnie Św ieckiej, bezw zględną 
płaszczyznę odniesienia dotychczasow ych poglądów  naukowych. Badania 
A rcheologicznego Zdjęcia Polski odstępują od hi sto ryczno-urbani stycznych 
oraz geograficznych preferencji. W równym  stopniu penetrow ane są  okolice 
miast, jak  też wolne od zwartej zabudowy obszary na zachodzie Wysoczyzny.

Do 1998 roku objęto badaniam i blisko 650 km 2 obszaru ziemi 
św ieckiej, a w ięc ponad połowę jej całkow itej pow ierzchni. Teren najdo
kładniej przeanalizow any od w schodu ogranicza W isła, od północy Czersk 
Świecki, od zachodu Serock, zaś na południe sięga on Zbrachlina oraz 
Pruszcza. N aw et najogólniejsze z pozyskanych inform acji pozw alają w łą
czyć nasz obszar w  obręb bogatych archeologicznie m akroregionów  Pom o
rza. Na pow ierzchni 650 km" wystąpiło około 2700 znalezisk z różnych 
epok, co pozw ala oszacow ać przeciętną gęstość źródeł w  granicach 4 sta
now isk na każdy km 2 W ysoczyzny Świeckiej. W celu ułatw ienia zrozum ie
nia w ysokiego stopnia zagęszczenia tych m ateriałów , porów nać je  m ożna 
z obliczeniam i dla m ezoregionu Sobiejuchy w ziemi pałuckiej, leżącego 
niedaleko Biskupina. Realny w skaźnik nasycenia tego obszaru stanow iska
mi archeologicznym i wynosi, dzięki statystyce J. O stoja-Zagórskiego około 
2,2 stanow iska na 1 km 2 pow ierzchni. Poniew aż jednak  w zięto przy tym pod 
uw agę przedział czasow y od neolitu do okresu rzym skiego w łącznie, aby 
uzyskać rzetelne porów nanie regionu Św iecia z m ezoregionem  Śobiejuchy 
należy pom inąć w  obliczeniach stanow iska średniow ieczne i nowożytne
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z ziemi świeckiej. O bejm ują one znaczną liczbę 1450 punktów  osadniczych, 
rozpoznanych dzięki AZP. Pozostaje nadal 1250 stanow isk pradziejow ych, 
co um ożliw ia sprecyzow anie w skaźnika nasycenia rozpatryw anego frag
m entu W ysoczyzny Świeckiej stanow iskam i archeologicznym i w granicach 
2,0 stanow iska na 1 km 2 powierzchni. Przy zbliżonych, jak  w idać, struktu
rach osadniczych obu porów nyw anych obszarów  zachodzi m iędzy nimi za
sadnicza różnica: w  m ezoregionie Sobiejuchy potencjał inform acyjny w yko
rzystano doskonale, zaś na ziemi świeckiej nie podjęto działań w  kierunku 
budowy m odelu jej zasiedlenia w pradziejach.

Teza pow yższa znajduje uzasadnienie w kulturowej klasyfikacji 
m ateriałów  źródłowych. Należy zaznaczyć, że wśród w spom inanych w cze
śniej 2700 różnow iekow ych punktów  osadniczych odnajdujem y reprezenta
cję nieom al w szystkich głównych jednostek  taksonom icznych, w ydziela
nych w Polsce północnej. N ajw cześniej datow ane zespoły pochodzą ze 
schyłku epoki lodowcowej i w iążą się z kulturą św iderską (9000-8000 pne). 
Jedyne dotąd jej obozowisko odkryto w  rejonie Dubielna, przy czym wystąpiło 
ono na nietypowym  dla W ysoczyzny Św ieckiej, rozległym  polu w ydm o
w ym 12. 14 W śród 35 reliktów  osadnictw a m ezolitycznego (6000-4500 pne) 
na uwagę zasługują dw a rozległe stanowiska: Lubania Lipiny 6 oraz Tu- 
szynki 5. Zw iązane są z kulturą chojnicko-pieńkow ską i jako  jedyne zaw ie
rają po kilkaset wyrobów krzem iennych, będących pozostałością obozow isk, 
zakładanych na przew ianych piaskach, otoczonych w okół zwartym i glebami 
gliniastym i. M ateriały określone na neolit (4500-1800 pne) obejm ują około 
170 punktów  osadniczych. N ieliczne zabytki z początków  tego okresu (kul
tura ceram iki wstęgowej rytej) pozostaw iły w czesnorolnicze społeczności 
naddunajskie (Gródek, Przechow o). N ajbogatsze są źródła środkowoneoli- 
tycznej kultury pucharów lejkowatych (rejon Lubania Lipiny - Łowin) oraz 
kultury amfor kulistych, która nie była szerzej znana z ziemi św ieckiej1’. R zad
kie są natom iast m ateriały schyłkow oneolityczne, łączone z kulturą ceram iki 
sznurowej (K onopat Polski, Lubania Lipiny).

W czesną epokę brązu odnotow ano źródłow o na 43 stanow iskach 
(m.in. K onopat Polski). Późniejsza tradycja łużycka pośw iadczona jest 
w  stosunku do 110 różnorodnych pozostałości archeologicznych, jak  cm en
tarzyska z Luszków ka i K onopatu Polskiego czy siedziby osadnicze z Cza- 
pelek oraz M ałociechow a. Bogate są źródła wczesnej epoki żelaza i okresu 
lateńskiego (527 stanow isk), wśród których przew ażają zabytki kultury po
m orskiej (m.in. cm entarzyska grobów  skrzynkow ych z Janiej Góry, Łow in- 
ka, Lubiewa, Sulnówka). Z okresu w pływ ów  rzym skich pochodzi 300 dal
szych stanow isk, w tym osady udokum entow ane na obszarze W ielkiego

12 Archiwum WKZ, Bydgoszcz
12 J. Ostoja-Zagórski, Mezoregion Sobiejuchy nu Pałukach, Warszawa-Żnin 1993, 
s. 14.
14 E. Drozdowski, Środowisko geograficzne..., mapa 8.
L' G. Wilke, Region Swiecia..., s. 77.
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Stwolna, Sartow ic i Serocka. Zasiedlenie W ysoczyzny Świeckiej u progu 
średniow iecza (X-XIII w.) obejm ow ało, w  świetle danych z 1998 r., około 
250 punktów  terenowych, przy czym m ało jes t w  ich obrębie rozleglejszych 
osad otwartych (Krupocin, W ielkie Stwolno. Konopat Polski, Lubania Lipi
ny) i grodów  (G ruczno, Topolno, W iąg, Sartow ice). G w ałtow ny w zrost za
ludnienia W ysoczyzny odnotow ujem y na przełom ie późnego średniow iecza 
i okresu now ożytnego, bowiem  pochodzi z niego 1200 now o odkrytych sta
nowisk archeologicznych10.

Ogólna klasyfikacja źródeł Archeologicznego Zdjęcia Polski pozwala 
na dokonanie ustaleń wyższego rzędu. W aspekcie chronologicznym  ten
dencję rozw oju osadnictw a W ysoczyzny Świeckiej określić m ożna nastę
pująco: stabilny rozwój od środkow ego neolitu do początku epoki brązu, 
zagęszczenie sieci osadniczej we wczesnej epoce żelaza i okresie lateńskim  
a w reszcie ponow ne ustabilizow anie zaludnienia, z w idoczną jednak  ten
dencją spadkow ą, od okresu rzym skiego do początków późnego średniow ie
cza. W nioski te m ają charakter w stępny i w ym agają weryfikacji zarów no 
archeologicznej, jak  też historycznej, przeprow adzonej na podstaw ie źródeł 
pisanych 7. Rów nież kartografia stanow isk pradziejow ych i średniow iecz
nych z ziem i świeckiej stanowi przesłankę dla w ysunięcia ogólnych tez ba
dawczych. Znaleziska archeologiczne nie są bowiem  rozłożone w przestrze
ni rów nom iernie, lecz w ytyczają dw a odrębne m ikroregiony. Pierw szy 
z nich rozciąga się w zdłuż W dy. od Św iecia na południe po Laskow ice na 
krańcach północnych. Drugi obszar zagęszczonego osadnictw a znajduje się 
pom iędzy Pruszczem  a Tuszynam i, w urodzajnej, zachodniej partii W yso
czyzny. Ze w zględu na kierunek odpływ u cieków  w odnych ku dolinie Brdy 
nie m ożna w ykluczyć, że stanow ił on swego rodzaju przejście w głąb ziem i 
świeckiej od strony zachodniej i południow ej. M ogłyby wskazywać na to 
obozow iska m ezolityczne (Lubania Lipiny. Tuszynki), dla których najb liż
szym, równie bogatym  stanow iskiem  jes t K oronow o18.

Głównym  osiągnięciem  badań prow adzonych w ram ach A rcheolo
gicznego Zdjęcia Polski jes t odkrycie rozbudow anej sieci osadniczej we 
wnętrzu i na zachodnich peryferiach ziemi świeckiej. Kilkakrotnie podkreśla
liśmy w cześniej, iż nie był to obszar budzący zainteresow anie archeologów . 
Poza dolinami Wisły, Wdy i Mątawy wiedzę o znaleziskach zawdzięczać nale
żało lokalnym amatorom starożytności (np. Pan Zamojdzin z Karolewa). Reali
zacja kolejnych arkuszy AZP zdecydowanie weryfikowała „pustki osadnicze”, 
w idoczne jeszcze  w  opracow aniu G. W ilke z 1979 r .14. W m iejscu jednej

10 Archiwum WKZ Bydgoszcz
1 M. Grzegorz, Struktura administracyjna i własnościowa Pomorza Gdańskiego 
pod rządami Zakonu Krzyżackiego vt’ latach 1309-1454, Warszawa - Poznań - Toruń 
1987, s. 180-182.
18 J. Woźny, Obozowisko mezolityczne w Koronowie, stan. 5, woj. bydgoskie, 
Sprawozdania Archeplogiczne, t. 49, s. 21-39.
11 G. Wilke. Region Świecia..., mapy: 6, 9, 14.
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z nich, pom iędzy Lubanią Lipinam i a Łaszew em , na północ od Łow inka, 
znajduje się skupienie osadnicze udokum entow ane na arkuszu 32-39 AZP, 
w g num eracji przyjętej dla w ojew ództw a bydgoskiego (rys. 1). N aszą argu
m entację na rzecz wybitnego zasiedlenia w pradziejach ziem i świeckiej 
opieraliśm y dotąd na ogólnej statystyce punktów  osadniczych i dokładniej
szej klasyfikacji kulturowej znalezisk. W ujęciu m ikroregionalnym  dostrzec 
m ożna rzeczyw iste walory archeologiczne W ysoczyzny.

Przykład okolic Łowinka wskazuje, że na powierzchni 40 km 2 wystąpiło 
288 punktów  osadniczych o zróżnicow anej chronologii: 72 z epoki kam ie
nia, 27 z przełom u neolitu i wczesnej epoki brązu, 1 punkt osadnictw a kultu
ry łużyckiej, 29 stanowisk datowanych na wczesną epokę żelaza, 9 punktów 
osadniczych z okresu w pływ ów  rzym skich, 5 stanow isk z w czesnego śre
dniowiecza, 28 stanowisk z późnego średniowiecza oraz 117 reliktów wiejskiej 
sieci osadniczej z początków  nowożytności (XVI w .)20. W spółczynnik nasy
cenia obszaru stanow iskam i archeologicznym i (do okresu rzym skiego 
w łącznie) wynosi zatem  3,5 stanow iska na 1 km" pow ierzchni, a przy 
uw zględnieniu m ateriałów  średniow iecznych i nowożytnych w zrasta do 
wartości 7,2 stanow iska na 1 km 2 analizow anego terenu. W ykorzystanie 
tego w łaśnie rejonu osadniczego jako  ilustracji tezy o porów nyw alności ba
zy inform acyjnej źródeł do pradziejów  ziem i świeckiej z zasobam i poznaw 
czymi Kujaw i ziem i chełm ińskiej opiera się nie tylko na statystyce. Okolice 
Korytowa, Ł ow inka oraz Pruszcza dostarczyły najobszerniejszych m ateria
łów ze środkowej epoki kam ienia w  skali całej W ysoczyzny (rys. 2). Jeszcze 
bardziej rozbudow ana była tu struktura osadnicza kultury pucharów lejko
watych. o czym  św iadczy 29 jej stanow isk z arkusza 32-39 AZP, m.in. roz
ległe osady w Lubani Lipinach, Stążkach, Korytowie i Gołuszycach. Tow a
rzyszy im dalsze 30 stanow isk kultury pucharów  lejkowatych z pobliskiego 
Pruszcza i Łow ina. Tak więc specyfika m ikroregionalna sprow adza się 
w tym w ypadku do nasycenia znaleziskam i z epoki kam ienia, głów nie zaś 
pozostałościam i po społecznościach preferujących klasyczną gospodarkę 
m yśliw sko-rybacką (m ezolit) oraz archaiczne rolnictw o, uzupełniane eks
ploatacją wód i lasów (kultura pucharów  lejkowatych).

Inne części W ysoczyzny Świeckiej także cechują odrębności lokalne. 
W skazuje na to m iędzy innymi przew aga źródeł z okresu halsztackiego 
(kultura pom orska) i okresu w pływ ów  rzym skich (kultura w ielbarska) nad 
jeziorem  Laskowickim, przy znikomej obecności tam stanowisk z epoki kam ie
nia. Podobnie w cześnośredniow ieczne m ateriały grupują się w okół Świecia, 
W iągu i Sartow ic, zaś brak ich, poza śladam i, w  głębi W ysoczyzny. A nalo
giczne zjaw iska, w ynikające z bogactw a i różnorodności kultur archeolo
gicznych, zaobserw ow ać m ożna we wszystkich strefach krajobrazow ych 
ziemi świeckiej. Staw ia to przed przyszłym i badaczam i nie tylko zadanie 
dalszego kom pletow ania źródeł, gdyż są  ju ż  one wysoce rozpoznane, lecz

20 Archiwum WKZ Bydgoszcz, teczka 32-39 AZP.



Jacek W oźny Z P R A D Z IE JÓ W 93

nade w szystko przejście do w stępnego etapu interdyscyplinarnej syntezy 
regionalnej. W zory postępow ania w  tym zakresie stw orzone zostały w  trak
cie długoletniej działalności Zespołu do Badań Dziejów Kujaw, na podłożu 
tzw. poznańskiej szkoły prahistorycznej. Studia nad regionalizm em  kujaw 
skim  obejm ow ały kolejno prace przygotow aw cze, analityczne i konkrety
zujące. w iodąc od kwerendy archiwalnej i badań pow ierzchniow ych do pró
by rekonstrukcji poszczególnych etapów' zasiedlania przez społeczności 
pradziejow e oraz ostatecznie budowy ogólnego m odelu poznaw czego21. 
W w ypadku W ysoczyzny Świeckiej konsolidacja podobnego zespołu na
ukowego. uw zględniającego aspekty geograficzno-przyrodnicze, archeolo
giczne i historyczne, oprócz korzyści naukowych wniosłaby, jak  na K uja
wach. rozbudow ę tożsam ości regionalnej. Pam iętać należy bow iem , że ce
lem działalności Zespołu do Badań Dziejów K ujaw  jes t m iędzy innymi uza
sadnienie istniejącej regionalizacji historycznej2-.

1 B. Stolpiak, Historia studiów nad regionalizmem Kujaw , [w:] Z badań nad gene
zą regionalizmu kulturowego społeczeństw Kujaw, red. A. Kosko, J. Bednarczyk, 
Poznań - Kruszwica - Inowrocław 1996, rys. 1.
22 D. Prinke, M. Szmyt, Studia nad problematyką regionalizacji kulturowej w póź
nym neolicie na Kujawach, [w:] Z badań nad genezą..., s. 41.
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Rys.!. Sieć osadnicza w rejonie wsi Lowinek. Korytowo, Lubania-Lipiny



Rys. 2. Wybór zabytków mezolitycznych ze wsi Lubania-Lipiny na stan.6


