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1. Wstęp 

Od 2014 roku Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie 

wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Polska i 

Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu 

XII/XIII w.)”. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań weryfikacyjnych grodzisk 

wczesnośredniowiecznych położonych w dorzeczu Regi. Teren ten nie był wcześniej poddany 

prospekcji archeologicznej pod tym kątem, znajduje się natomiast pomiędzy dwoma stosun-

kowo dobrze rozpoznanymi terytoriami: „plemienia Wolinian” na zachodnie oraz dorzeczem 

dolnej Parsęty na wschodnie co stwarza możliwość przeprowadzenia porównań w zakresie 

rozwoju wczesnośredniowiecznych struktur osadniczych. Jednym z grodzisk wytypowanych 

do badań w 2019 r. był obiekt w Barkowie, gm. Płoty (AZP 21-12). 

 

2. Historia badań 

Domniemane grodzisko jest wyspą położoną około 1300 m na południe od wsi Bar-

kowo w odległości około 40-50 m od zachodniego brzegu Jeziora Rejowickiego, sztucznego 

zbiornika wybudowanego w 1926 r. Ostrów w kształcie dwóch umieszczonych jedna pod 

drugą liter C ma długość około 150 m. Jego szerokość dochodzi do 15-20 m, a wyniesienie 

ponad lustro wody do 3 m. Grunt jest bardzo zwarty, a całość porastają liczne drzewa i krze-

wy. Powierzchnia wyspy wynosi około 0,4 ha (ryc. 1-5). 

Informacje o grodzisku w Barkowie podali już w latach 30. XX w. badacze niemieccy 

(Kunkel 1932, s. 91; Lemcke 1933, s. 226), ale pojawiały się one i później (por. m.in. Eggers 

1960, s. 30, 43, nr 116; 1964, s. 12; 1978, s. 263, nr 116; Łosiński 1982, s. 200, nr 6). Według 

H.J. Eggersa, który w 1932 r. odbył objazd grodzisk zachodniopomorskich grodzisko w Bar-

kowie zostało zatopione przez „lubińskie jezioro zaporowe” (niem. Lebbiner Stausee)
1
, a po-

zostałości wału nazywane są wyspą Bismarcka (niem. Biskarckinsel). H.J. Eggers nie miał 

możliwości zweryfikowania tej hipotezy jak sam bowiem napisał nie mógł wypożyczyć łódki. 

Prób takich niepodejmowano również później. Największe szanse powodzenia miałyby ewen-

tualne badania na przełomie lat 80. i 90. XX  kiedy to w celu konserwacji urządzeń hydro-

technicznych spuszczono wodę z jeziora i w całości dostępny był majdan domniemanego 

grodziska 

                                                 
1
 Jezioro Rejowickie. 
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3. Wyniki badań w 2019 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1050/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r., znak 

Z.Arch.5161.67.2019.AK, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków w Szczecinie. Prace wierceniowe przeprowadzono w dniach 28-29 czerwca 

2019 r. 

W związku z warunkami zastanymi na stanowisku oraz wynikami obserwacji profili 

odwiertów zdecydowano się na modyfikację pierwotnego planu badawczego. Na obszarze 

stanowiska łącznie wykonano 17 odwiertów - 14 odwiertów na trzech osiach w części połu-

dniowej wyspy, oraz 3 odwierty w części północnej (ryc. 6). Zrezygnowano z otwierania wy-

kopu sondażowego, musiałby być on bowiem otwarty częściowo w wodzie, a na to nieuzy-

skano zgody właściciela akwenu. 

 

oś 1 

odwiert 1 

0-30 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

30-100 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

100-132 cm – warstwa 3 – sypki, żółty piasek 

132-154 cm – warstwa 4 – ciemnożółty piasek gliniasty 

154-190 cm - warstwa 5 – szary piasek gliniasty z niewielką ilością polepy 

190-270 cm - warstwa 6 – ciemnoszary piasek gliniasty 

Na głębokości około 250 cm pojawiła się woda. Zrezygnowano z dalszych badań 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-10 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

10-70 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

Na głębokości 70 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-10 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

10-45 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

45-110 cm – warstwa 3 – sypki, żółty piasek z rdzawymi plamami 
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110-220 cm – warstwa 4 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

Na głębokości około 160 cm pojawiła się woda. Zrezygnowano z dalszych badań 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-16 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

16-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

40-78 cm – warstwa 3 – sypki, żółty piasek 

78-126 cm – warstwa 4 – żółto-szary piasek gliniasty 

126-154 cm - warstwa 5 – szaro-żółty piasek gliniasty 

154-210 cm – calec (szary muł) 

Na głębokości około 170 cm pojawiła się woda. 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-30 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

30-96 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

96-134 cm – warstwa 3 – szaro-żółty piasek gliniasty 

134-146 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty 

146-200 cm - calec (szary muł) 

W warstwie 3 znaleziono fragment polepy (nr inw. BAR/2019/2/M) 

 

odwiert 6 

0-22 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

22-94 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

94-112 cm – warstwa 3 – żółto-szary piasek gliniasty 

112-160 cm - calec (szary muł) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-20 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

20-96 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

96-110 cm - calec (szary muł) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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Oś 2 

odwiert 8 

0-10 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

10-70 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

70-100 cm - calec (szary muł) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-10 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

10-56 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

56-100 cm – warstwa 3 – ciemnożółto-brązowy piasek gliniasty 

100-120 cm - calec (szary muł) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-20 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

20-116 cm – warstwa 2 – sypki, żółty piasek gliniasty 

116-122 cm – warstwa 3 – ciemno-szary piasek gliniasty 

122-180 cm - calec (szary muł) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-10 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

10-80 cm – warstwa 2 – sypki, żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 80 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

Oś 3 

odwiert 12 

0-10 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

10-146 cm – warstwa 2 – sypki, żółty piasek gliniasty 

146-150 cm – warstwa 3 – ciemno-szary piasek gliniasty 

150-170 cm - calec (szary muł) 
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Na głębokości 160 cm woda. 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-10 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

10-160 cm – warstwa 2 – sypki, żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 130 cm woda. 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-8 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

8-80 cm – warstwa 2 – sypki, żółty piasek gliniasty z drobnymi kamieniami 

Na głębokości 80 cm blokada. 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

Ponadto w północnej części wyspy wykonano odwierty punktowe 

odwiert 15 

0-6 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

6-60 cm – warstwa 2 – sypki, żółty piasek gliniasty 

60-110 cm – warstwa 3 – ciemnożółty piasek gliniasty 

110-150 cm – calec (szary żwir) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-6 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

6-57 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

57-80 cm – calec (szary żwir) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-6 cm – humus (szary piasek gliniasty) 

6-76 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

76-90 cm – calec (szary żwir) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania wierceniowe przeprowadzone w 2019 roku wykazały, że na stanowisku w 

rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości dochodzącej co naj-

mniej do 2,5 m. Badania skupiły się na południowej części wyspy, uznano bowiem w oparciu 

o analizę map topograficznych z końca XIX i początku XX w., że to ona może stanowić wał 

grodziska, oddzielający istniejący tu niegdyś cypel o reszty terenu. Na mapie z 1902 r., czyli 

zanim wybudowano jezioro zaporowe, w miejscu wyspy widoczny jest cypel otoczony od 

południa, wschodu i północy meandrem rzeki (ryc. 7). Wykonane tu odwierty wskazują, że 

nasyp istotnie może mieć pochodzenie antropogeniczne. Dodatkowo w odwiercie 5 w war-

stwie 3 na głębokości między 96 a 135 cm znaleziono fragment polepy, co dość jasno po-

twierdza, że przynajmniej do tej głębokości liczyć należy się z wcześniejszą ingerencją czło-

wieka. W założonym na tej samej osi odwiercie nr 1, umiejscowionym w najwyższym punk-

cie wyspy, nawarstwienia o niejednolitym i zapewne antropogenicznym charakterze występu-

ją co najmniej do głębokości 2,5 m, czyli aż do dzisiejszego lustra wody. Na powierzchni 

stanowiska znaleziono ponadto 6 fragmentów ceramiki o cechach wczesnośredniowiecznych, 

które pozwalają datować osadnictwo na wyspie na VIII-XI w. (ryc. 8). Na rzecz hipotezy o 

istnieniu w tym miejscu grodziska świadczy również konfiguracja terenu zalanego dziś wo-

dami jeziora. Od strony zachodniej, w wodzie bezpośrednio przy brzegu wyspy znajduje się 

znaczne przegłębienie, które może stanowić pozostałość fosy. Z kolei od strony wschodniej 

woda jest bardzo płytka. W odległości około 50-60 m od wyspy głębokość jedynie miejscami 

przekracza 1 m. Latem płycizna jest doskonale widoczna, wyznacza ją bowiem zasięg roślin-

ności wodnej. Dopiero dalej zaczyna się wyraźny spadek terenu zapewne związany z pier-

wotnym korytem Regi.  

Biorą pod uwagę wyniki obserwacji powierzchniowych oraz analizę stratygrafii wy-

spy można przyjąć, że istotnie stanowi ona pozostałość wału odcinkowego (jego szczyt) bro-

niącego od zachodu dostępu do osiedla znajdującego się na cyplu. 
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6. Ryciny 

 

 

 

 

Ryc. 1. Barkowo, gm. Płoty (AZP 21-12). Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski) 

 

 

 

 

 

Ryc. 2. Barkowo, gm. Płoty (AZP 21-12). Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki ska-

ningu laserowego LiDAR - wg www.geoportal.pl 

 

 



 11 

 

 

 
 

Ryc. 3. Barkowo, gm. Płoty (AZP 21-12). Wyspa – widok od południa (fot. A. Janowski) 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 4. Barkowo, gm. Płoty (AZP 21-12). Widok z wyspy w kierunku wschodnim na do-

mniemany majdan grodziska (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 5. Barkowo, gm. Płoty (AZP 21-12). Wnętrze wyspy (fot. A. Janowski) 

 

 

 

Ryc. 6. Barkowo, gm. Płoty (AZP 21-12). Lokalizacja odwiertów na wyspie (opr. A. Janow-

ski) 
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Ryc. 7. Barkowo - fragment mapy z 1902 r. z lokalizacją domniemanego grodziska (opr. A. 

Janowski) 

 

 

 

 

Ryc. 8. Barkowo. Fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej znalezionej na wyspie (fot. 

A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js 
Ceramika  

wś 
Polepa Kości Inne Data  

BAR/2019/1/M Z powierzchni  6    28.06.2019 

BAR/2019/2/M odwiert 3 3  1   28.06.2019 

   6 1    

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

BAR/2019/1/R   profile odwiertów 1:20 28.06.2019 A. Janowski 

 


