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Badania nieinwazyjne przeprowadzone w 2014 roku
w pobliżu grodów w Bardach i Świelubiu, pow. kołobrzeski
Non-invasive research conducted in 2014 in the area of strongholds
in Bardy and Świelubie, Kołobrzeg district

Najstarsze informacje na temat wczesnośredniowiecznych grodów pomorskich znane są ze średniowiecznych dokumentów (Giesebrecht 1846, 90–96).
Ich systematyczne badania rozpoczęły się już w 1. połowie XIX wieku, a wyniki
publikowane były w periodyku „Baltische Studien” wydawanym przez Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde w Szczecinie od
1824 roku (Łosiński 1972, tam wykaz literatury). Pierwsze wykopaliska w rejonie dzisiejszych wsi Bardy i Świelubie przeprowadzono w 1. połowie XX wieku
(Schuchardt 1926, 69–71; 1935, 332). Tuż po wojnie, w 1947 roku powstał
zarys projektu zakładającego badania archeologiczne w dorzeczu Parsęty. Jego
realizację rozpoczęto w 1954 roku (Leciejewicz 1955), a wykopaliska obejmujące cmentarzysko kurhanowe oraz grody w Bardach i Świelubiu zainicjowano
w 1962 roku. Głównym celem tych prac było rozpoznanie zaplecza społeczno-ekonomicznego grodu w Kołobrzegu oraz zebranie materiałów do studiów
nad rozwojem stosunków feudalnych i wczesnej organizacji państwowej w tej
części Pomorza Zachodniego (Łosiński 1957, 157). W świetle wyników analiz
materiałów archeologicznych można przyjąć, że w VII–VIII wieku powstała nad
dolną Parsętą sieć rozległych warowni (civitates), ośrodków życia społecznego
wspólnot terytorialnych. Pod koniec VIII – na początku IX stulecia lokalne
społeczności włączyły się w nurt wymiany dalekosiężnej funkcjonującej w tym
czasie w basenie Morza Bałtyckiego. Z procesem tym wiąże się obecność osadników skandynawskich (Łosiński 1994; 2003, 133–139). Duże wyżynne grody
typu feldberskiego, do których zalicza się osiedle w Bardach, zostały opuszczone
w początkach X stulecia. Jednocześnie w dolinie rzeki pojawiły się niewielkie
osady obronne – prawdopodobnie siedziby lokalnej arystokracji plemiennej,
w tym gródek w Świelubiu (Łosiński 1975; Leciejewicz 2000, 316).
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Badania archeologiczne w dolnym odcinku Parsęty, w rejonie wsi Bardy
i Świelubie, zostały ponownie podjęte po kilku dekadach. W 2014 roku przeprowadzono wstępne badania nieinwazyjne, związane z włączeniem tego rejonu
do projektu naukowego pod nazwą Wczesnośredniowieczne porty między Zatoką
Wismarską a Zatoką Gdańską, który jest częścią składową programu Porty od okresu
rzymskiego do średniowiecza. W prace te zaangażowane są Deutsches Archäo
logisches Institut, Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung,
Institut für Geowissenschaften Christian-Albrechts-Universität zu Kiel oraz
Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Podstawowym celem rozpoznania przeprowadzonego w maju była rekonstrukcja dawnego krajobrazu, zwłaszcza dawnego biegu rzeki Parsęty na wysokości grodów, dająca podstawy do dalszych prac związanych z odtworzeniem
historii osadnictwa tego rejonu we wczesnym średniowieczu, a szczególnie
sposobu zagospodarowania przestrzeni nadrzecznej. Założenia badawcze zostały ukierunkowane ponadto na określenie zasięgu i intensywności osadnictwa podgrodowego oraz wykreślenie stosownych map. W tym celu wdrożono
badania geofizyczne i geologiczne. Dodatkowo przeprowadzono analizę map
morfologicznych i zdjęć lotniczych terenu nadparsęckiego o powierzchni 8,5 ha
w sąsiedztwie obu grodzisk. Tylko niektóre miejsca musiały zostać pominięte
ze względu na wysoki poziom stale podsiąkającej wody lub bujną roślinność.
Wytyczono 10 profili sejsmicznych, a cztery obszary objęto prospekcją geo
radarową (ryc. 1).
Dzięki przeprowadzonym badaniom uzyskane zostały kompleksowe dane na
temat geologicznego rozwoju doliny Parsęty na omawianym odcinku, jak również wpływu działalności człowieka na ten obszar. W dolinie ujawniono kilka
starych koryt rzeki, co umożliwiło odtworzenie dawnego jej biegu. Z opuszczonego koryta, znajdującego się na północ od grodziska Świelubie, pobrano próbki
do datowania 14C. Odkryto ponadto strumienie spływające z plateau grodu
i rozchodzące się po nizinie. Pozostałości obszaru podgrodowego w Bardach
znajdują się na terenie obecnie zabagnionym. Zarejestrowano tu opuszczone
kanały rzeczne wypełnione piaskiem. W świetle wstępnych analiz uzyskanych
wyników wydaje się, że wzgórze, na którym znajduje się grodzisko, było wyspą
na szczycie mierzei, osłoniętą jednym lub dwoma kanałami rzecznymi.
Na zachód od grodziska w Bardach, wzdłuż małego potoku płynącego do
Parsęty, natrafiono prawdopodobnie na pozostałości warstw kulturowych. Odkryto tam wiele zakłóceń, które są spowodowane najpewniej obecnością struktur archeologicznych. Dane te pozytywnie weryfikują znaleziska fragmentów
ceramiki zalegającej na powierzchni. Przypuszczalnie mieściła się tutaj osada
otwarta, co zakładał już dawno Władysław Łosiński (1975).
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Pozostałości osadnictwa zostały zlokalizowane także na wschód od grodziska
w Świelubiu. Na niewielkim terenie odnotowano zagęszczenie anomalii – zakłóceń, które zostały wstępnie zinterpretowane jako pozostałości półkolistej
konstrukcji przypominającej umocnienia obronne. Na zachód od grodziska nie
znaleziono śladów potwierdzających osadnictwo.
Wobec uzyskanych danych możliwe wydaje się istnienie pozostałości osadniczych w sąsiedztwie obu grodzisk w dolinie, a także na terasach Parsęty.
Interpretacja osiągniętych wyników ma charakter wstępny. Otwartą sprawą
pozostaje lokalizacja wczesnośredniowiecznych urządzeń przystani czy portu.
Na bliższe przyjrzenie się tym zagadnieniom mogą pozwolić sondażowe badania
archeologiczne zaplanowane na 2015 rok.
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Ryc. 1. Bardy-Świelubie, gm. Dygowo. Zasięg badań geomagnetycznych przeprowadzonych
w 2014 roku, oprac. S. Messal.
Fig. 1. Bardy-Świelubie, Dygowo commune. The range of the geomagnetic survey conducted
in 2014, prepared by S. Messal
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