
ROZDZIAŁ I 
 
1. Badania wykopaliskowe na Osadzie Południowej  
 
Władysław Filipowiak, Błażej Stanisławski, Mieczysław Jusza 

 
Osada Południowa tzw. „port Ruf” – stanowisko nr 10 jest usytuowana na południowym 

stoku Wzgórza Wisielców nad cieśniną Dziwny (ryc. 2). 
Badania wykopaliskowe na tym stanowisku zostały zainicjowane w 1996 r. Ich celem 

było rozpoznanie charakteru osadnictwa oraz funkcji osady. W tym celu założono cztery 
wykopy sondażowe. Uzyskane wyniki pozwoliły rozpoznać stratygrafię stanowiska na osi 
północ-południe na długości 46 m, wytyczonej prostopadle do linii brzegowej (ryc. 5). W 
sondażu nr 3 odsłonięto konstrukcje drewniane (ryc. 9 i 10). Z tego względu został on 
poszerzony w latach 1997-98 (B. STANISŁAWSKI 1998: 249, ryc.10.2). Najpierw poszerzono 
go o obszar, o wymiarach 5 na 7 m (ryc. 10) (w roku 1997), a następnie o działkę o 
wymiarach 5 na 6 m (w roku 1998). Odkryto wówczas dalsze szczątki umocnień nabrzeża, 
które tworzyło szereg mniej więcej równoległych względem siebie ścianek o konstrukcji 
plecionkowej oraz wrak wczesnośredniowiecznej łodzi (wrak nr VIII) (ryc. 12-19) (B. 
Stanisławski 1998: 261, ryc.10.3; W. FILIPOWIAK  1999: 64, ryc.5). Odsłonięty układ 
stratygraficzny składał się z sześciu sekwencji (warstwy I-VI) (ryc. 9). Na poziomie VI (ryc. 
10) zastosowano dodatkowo metodę stratygrafii poziomej. Tę technikę badawczą przyjęto, 
ponieważ sądzono, iż odkryto kilka faz rozbudowy nabrzeża portowego o zróżnicowanych 
współrzędnych chronologicznych. Postawiono hipotezę, że mogą one odpowiadać także 
poszczególnym cyklom osadniczym zasiedlenia obszaru południowego stoku wzgórza. Na 
podstawie układu powyższych ścian plecionkowych, występujących w warstwie VI, 
wydzielono pięć stref. Oznaczono je kolejno jako strefy A, B, C, D i E. Obejmowały one 
obszary pomiędzy następującymi po sobie szeregami ścianek plecionkowych, idąc od strony 
stoku wzgórza w kierunku brzegu cieśniny Dziwny (B. STANISŁAWSKI 1998).  

Efektem przeprowadzonych badań wykopaliskowych jest odkrycie osady, będącej 
najdalej na południe wysuniętym członem kompleksu osadniczego wczesnośredniowiecznego 
Wolina. Tworzyła ją zabudowa usytuowana na wąskim pasie terenu pomiędzy południowym 
skłonem wzgórza Wisielców a brzegiem Dziwny. Sam brzeg był umocniony 
prowizorycznymi ściankami o konstrukcji plecionkowej. Do budowy nabrzeża wykorzystano 
również szczątki wczesnośredniowiecznej łodzi. 

 Nie można jednak wykluczyć, że niektóre odkryte konstrukcje plecionkowe (wykop nr 3, 
warstwa VI, strefa D) (ryc. 10) mogły pełnić funkcję zagród do trzymania złowionych 
żywych jesiotrów. Na takie ich przeznaczenie mogą wskazywać odkryte w tym miejscu 
bardzo duże ilości łusek jesiotrów. Niestety, szczątkowy stan zachowania innych konstrukcji 
drewnianych (wykop nr 1), odkrytych na obszarze pomiędzy nabrzeżem a stokiem wzgórza, 
nie pozwala nic powiedzieć na temat konstrukcji występujących tam domostw.  

Stosunkowo ubogi materiał zabytkowy umożliwił przeprowadzenie jedynie bardzo 
ogólnej rekonstrukcji funkcji gospodarczych i społecznych, jakie mogła pełnić ta osada w 
kulturze ówczesnych wolinian. Występowanie umocnionego nabrzeża oraz szczątków wraku 
nasuwa przypuszczenie, że funkcjonowała tu prawdopodobnie przystań, a być może również 
przeprawa wodna przez Dziwnę. 

 Układ i konstrukcja dwóch ścian plecionkowych, zbudowanych najbliżej koryta Dziwny 
oraz występujące w strefie D warstwy VI kości jesiotrów pozwalają sądzić, że osada ta miała 
charakter rybacki. Mogą na to wskazywać także inne, stosunkowo liczne zabytki związane z 
rybołówstwem takie jak ciężarki i pływaki do sieci. 



 Na podstawie odkrytych znalezisk trudno wnioskować, że w tym miejscu mogła 
występować jakaś forma działalności rzemieślniczej. Jeżeli już taka miała miejsce, co 
potencjalnie mogą sugerować takie zabytki jak odpady powstałe przy obróbce fyllitu oraz 
grudki żużla mogące mieć związek z wytopem żelaza, to była ona prowadzona na bardzo 
wąską skalę. Odkryte tu zabytki, poza dwoma znaleziskami tj. fragmentem bransolety 
wykonanej z brązu oraz ułamkiem żelaznej misy, wskazują na dość niski poziom kultury 
materialnej społeczności zamieszkującej tą dzielnicę Wolina.  

Rezultaty badań Osady Południowej pozwoliły wydzielić dwa cykle zasiedlenia tego 
obszaru. Pierwszy, zapoczątkowany około początku 2. połowy X w., trwał przypuszczalnie do 
połowy XI stulecia (warstwy VI-IV z wykopu nr 3). Cykl drugi (warstwa III z wykopu nr 3) 
trwał znacznie krócej. Nastąpił on po trwającej około 50 lat przerwie osadniczej. Można go 
datować na 1. połowę XII w. (B. STANISŁAWSKI 1998: 260).  
 
2. Przez most do przeszłości – badania wykopaliskowe w dzielnicy Ogrody 
 
Władysław Filipowiak, Błażej Stanisławski 
 

Dzielnica Ogrody  (stanowisko nr 4) położona jest pomiędzy Starym Miastem a Srebrnym 
Wzgórzem (ryc. 2), czyli dwoma największymi częściami wczesnośredniowiecznego Wolina. 
Od wschodu przylega ona bezpośrednio do brzegu cieśniny Dziwny.  

Okres najważniejszych prac badawczych w dzielnicy Ogrody to przełom XX i XXI 
wieku. Najpierw w 1997 r. założono dwa wykopy w związku z mającymi wówczas miejsce 
pracami ziemnymi przy sypaniu wału przeciwpowodziowego. Były to wykop nr 01 
usytuowany w północnej części stanowiska i wykop nr 02 położony w jego południowej 
części (ryc. 6). Tuż przy tym ostatnim, trzy metry na wschód od niego, wytyczono sondaż – 
wykop nr 03 (ryc. 6). 

Najnowsze wykopaliska przeprowadzono w latach 1999-2002. Były one realizowane ze 
względu na planowaną budową obwodnicy drogi A3 i mostu przez Dziwnę (ryc. 21). 
Założono wówczas pięć głównych wykopów (ryc. 6): wykopy nr 1-5 oraz trzy sondaże 
wytyczone w miejscach usytuowania przyszłych filarów estakady nr 12, 13 i 14. Rozpoznanie 
stanowiska uzupełniono jeszcze o dziesięć wykopów ratowniczych, które towarzyszyły 
pracom ziemnym już podczas budowy mostu i obwodnicy.  

Wykopaliska przeprowadzone w dzielnicy Ogrody były wyjątkowe w historii 
dotychczasowych badań dziejów Wolina. Wpływ na to miał szereg czynników.  

Pierwszy to szczególnie szeroki zakres prac terenowych, które objęły wykopy usytuowane 
w różnych punktach stanowiska. Dzięki temu możliwe było rozpoznanie zasięgu i charakteru 
osadnictwa. Ponadto wykonano bardzo liczne oznaczenia wieku ścięcia drzew odkrytych 
konstrukcji drewnianych. Dzięki nim dokonano, w wielu przypadkach, precyzyjnego 
określenia chronologii poziomów osadniczych i występujących w nich reliktów zabudowy.  
Stopień zachowania obiektów oraz pozyskany ruchomy materiał zabytkowy pozwoliły także 
na interpretację charakteru osadnictwa oraz kultury ludności zamieszkującej dzielnicę Ogrody 
w poszczególnych fazach jej zasiedlenia. 

Analiza układów stratygraficznych, pozyskanych oznaczeń dendrochronologicznych oraz 
ruchomych materiałów zabytkowych umożliwiły sformułowanie wstępnych wniosków 
odnośnie początków osadnictwa na tym obszarze oraz faz jego zasiedlenia. Możliwa była 
także synchronizacja nawarstwień osadniczych, odsłoniętych w poszczególnych wykopach 
archeologicznych.  

Najstarsze ślady osadnictwa w Ogrodach zarejestrowano w wykopie nr 3, w warstwach V 
i IV, następnie w wykopie nr 1, w warstwie IV oraz w wykopach nr 01, 02 i 03. Oznaczenia 
dendrochronologicze wieku ścięcia drzew użytych do budowy konstrukcji odsłoniętych we 



wszystkich wymienionych pięciu miejscach dopuszczają stwierdzenie, że początek 
osadnictwa w Ogrodach nastąpił u schyłku IX wieku lub na przełomie IX i X stuleci. 
Wówczas to zasiedlono obszar najwyżej położony (rejon wykopu nr 3). W kilka lat później – 
po roku 907 zagospodarowano tereny leżące na wschód od wzniesienia, w kierunku cieśniny 
Dziwny. Powstał tam kwartał zabudowy z obiektami o konstrukcji palisadowej. Ich szczątki 
odkryto w wykopach 02, 03 i nr 1.  

Pierwsza faza osadnictwa trwała najprawdopodobniej około 40 lat. Jej górną granicę 
chronologiczną można określić korzystając z wyników analiz dendrochronologicznych 
próbek drewna pobranych w wykopie nr 1, w warstwie IV. Na ich podstawie można 
przypuszczać, że kres pierwszej fazy osadnictwa nastąpił w latach 40. X wieku. Ostatni 
remont zachodniej ściany budynku nr 1, odkrytego w warstwie IV, wykonano z drewna 
ściętego około roku 938. Krótko po tym, miała miejsce przerwa w zasiedleniu obszaru 
dzielnicy Ogrody. Najprawdopodobniej była ona spowodowana podnoszeniem się poziomu 
wody w Dziwnie i czasowym zalaniem wodą tego obszaru.  

  Mieszkająca tam wówczas społeczność posługiwała się budownictwem typu 
palisadowego. Budynki te tworzyły zwarty kwartał. W żadnym z tych obiektów nie odkryto 
jednak śladów palenisk. Fakt ten pozwala wykluczać ich funkcję mieszkalną. Budynki te 
mogły zatem pełnić rolę magazynów związanych z portowym i być może handlowym 
charakterem miasta. Inwentarz zabytkowy występujący w obrębie powyższych obiektów był 
charakterystyczny dla kultury materialnej Słowian i nie odbiegał pod tym względem od 
innych dzielnic Wolina. 

Ogrody zasiedlono ponownie u schyłku X wieku, a najprawdopodobniej po 980 r. 
Wówczas to, w zachodniej części dzielnicy zbudowano dębową platformę, na której 
wzniesiono domy o konstrukcji międzysłupowej. Tak możemy interpretować pozostałości 
obiektów drewnianych, które zarejestrowano w wykopie nr 5, w warstwach VI-V-IV.  

W tym samym okresie, we wschodniej części Ogrodów nad brzegiem Dziwny, 
zbudowano nabrzeże portowe oraz kolejne domy o konstrukcji międzysłupowej. Obiekty te 
odkryto w wykopie nr 2, w warstwie III.  

Nadal jednak był to teren najprawdopodobniej bardzo podmokły. Można tak wnioskować 
na podstawie znalezisk zarysów ówczesnych rowów, które odnotowano w wykopie nr 1, w 
warstwie III. Możemy je interpretować jako pozostałości systemu odwadniającego, mającego 
na celu osuszenie tego terenu. Na rowy o przypuszczalnie, podobnej funkcji natknięto się 
również w wykopach nr 4 i 5.   

Z tym samym cyklem osadniczym należy wiązać także ślady odkryte w wykopie nr 3, w 
warstwie III i w wykopie nr 4, w warstwach VI-VII-VIII. Ponowne załamanie osadnictwa 
nastąpiło najprawdopodobniej około połowy XI wieku. Kryzys mógł być spowodowany 
najazdem króla Magnusa Dobrego na Wolin w roku 1043.   

Z omawianą fazą zasiedlenia należy identyfikować warstwę III w wykopie nr 1, warstwy 
V-IV i III w wykopie nr 2, warstwy III i II w wykopie nr 3, warstwy VIII-VII i VI w wykopie 
nr 4, warstwy VI-V-IV w wykopie nr 5.  

Przedział czasowy od schyłku X aż po połowę XI stulecia był szczytowym okresem 
zagospodarowania tego terenu oraz rozwoju osadnictwa i kultury. Ponowne zasiedlenie 
dzielnicy Ogrody, w przeciwieństwie do poprzedniej I fazy osadnictwa, objęło swym 
zasięgiem obszar całego stanowiska. Dominowała wówczas zabudowa międzysłupowa. 
Domy o tej konstrukcji odkryto m. in. w wykopach nr 2 i 5.   

Bezpośrednio nad brzegiem cieśniny Dziwny powstało nabrzeże. O rozwoju żeglugi w 
tym okresie świadczyły znaleziska fragmentów wraków łodzi, które użyto wtórnie do 
umocnienia nabrzeża, wyścielenia nawierzchni platformy wzniesionej na palafitach oraz 
znalezione luźno deski poszycia burty łodzi.  



Uprawa morza miała wówczas istotne znaczenie. Wskazują na to znaleziska związane z 
rybołówstwem. Odkryto pływaki oraz ciężarki do sieci. Na zaawansowany rozwój żeglugi 
wskazuje specyficzny zabytek – drewniany dysk – który odkryto w wykopie nr 2, 
interpretowany jako przyrząd nawigacyjny, tzw. kompas słoneczny.  

W tej części miasta była ulokowana także przeprawa promowa przez Dziwnę. W ten 
sposób badacz interpretuje wrak płaskodennej jednostki – prawdopodobnie promu rzecznego. 
Odkryto go naprzeciwko nabrzeża, odsłoniętego w wykopie nr 2, po drugiej stronie Dziwny w 
Recławiu.  

W tej części miasta rozwijało się wówczas intensywnie także rzemiosło. W dzielnicy 
Ogrody odkryto kilka warsztatów. W dwóch budynkach wzniesionych przy nabrzeżu 
funkcjonowały warsztat skórniczy oraz drugi, w którym zajmowano się obróbką drewna. 
Garbowaniem skór oraz ich oprawianiem trudniono się również w budynku, którego szczątki 
odkopano w wykopie nr 5. W strefie, gdzie wytyczono wykop nr 1 lub w jego najbliższym 
sąsiedztwie, mieścił się prawdopodobnie warsztat obróbki żelaza, na co wskazują liczne 
żużle, odkryte w warstwie III tego wykopu.  

W wykopie nr 3 odsłonięto również relikty pieców, służących najprawdopodobniej do 
wypieku chleba. Oprócz wyspecjalizowanych warsztatów rzemieślniczych odkryto także 
oznaki domowej wytwórczości na niewielką skalę, takiej jak rogownictwa – w wykopach nr 1 
i 3 oraz tkactwa, których oznaką były przęśliki, tkackie tabliczki i ciężarek do krosna oraz 
igły.  

Masowy materiał zabytkowy z tego okresu cechował dominujący w skali całego 
stanowiska słowiański charakter, którego przejawem było występowanie wyłącznie wyrobów 
lokalnego garncarstwa oraz charakterystycznych dla Wolina domów międzysłupowych.  
Zabytki elitarne miały jednak ewidentnie obcy kulturowo rodowód. Uwagę zwraca, 
szczególna na tym stanowisku i w skali całego kompleksu osadniczego 
wczesnośredniowiecznego Wolina, koncentracja wyrobów związanych z kulturą Normanów. 
Odkryto je we wszystkich głównych wykopach archeologicznych – wykopy nr 1, 2, 3 i 5 oraz 
w wykopie ratowniczym nr 5, a także podczas wcześniejszych badań ratowniczych. 

 Uwagę zwraca przede wszystkim występowanie licznych zabytków, które można nazwać 
sztuką o szczególnym przeznaczeniu dla elit skandynawskich. Odkryto tu bowiem liczne  
przedmioty ornamentowane w sposób charakterystyczny dla tzw. wolińskiej szkoły sztuki 
insularnej, czerpiącej inspirację ze zdobnictwa pierścieniowo-łańcuchowego 
skandynawskiego stylu Borre (W. DUCZKO 2000). Są to trzy drewniane łyżki, rękojeści noży i 
zwieńczenie laski. Ponadto do kanonu sztuki skandynawskiej należy drewniana figurka łba 
konia lub smoka w stylu Ringerike (ryc. 82) oraz rogowa oprawka ornamentowana w stylu 
Mammen. Zbiór zabytków skandynawskich uzupełniają trzy pionki do skandynawskiej gry 
zwanej hnefatafl, uważane ze typowy element wyposażenia wojowników skandynawskich 
(W. DUCZKO 2000), skandynawskie stożkowate przęśliki (ryc. 86.e), element dziobnicy 
skandynawskiej łodzi, dwie zapinki tarczkowate typy Sp2 (Terslev) oraz okucia pasów. Do 
kręgu kultury skandynawskiej należy najprawdopodobniej również kościana łyżka (ryc. 87.g), 
rogowy grzebień (ryc. 76.h) oraz okładzina z wyrzeźbionym na niej wizerunkiem łba smoka 
lub węża (ryc. 91).  

Kolejnym ewenementem dzielnicy Ogrody w skali całego Wolina są znaleziska 
militariów (ryc. 85). Uwagę zwraca także wyjątkowa na tym stanowisku liczba zabytków 
żelaznych, która może być także znaczącym faktem, przemawiającym za szczególną rolą tego 
stanowiska.  

Oprócz czytelnych oznak obecności skandynawskiej w Ogrodach, skłaniających wręcz do 
postawienia hipotezy o obecności skandynawskich elit wojowniczych, uwagę zwraca także 
występowanie śladów działalności rzemieślniczej oraz handlowej. Niektóre z powyżej 
wymienionych zabytków skandynawskich mogły być bowiem wykonane właśnie w 



miejscowych warsztatach. Oznaką handlu jest natomiast mała waga szalkowa, na którą 
natrafiono w wykopie nr 3. W tej samej warstwie odnotowano niezwykłą koncentrację 
przeróżnych zabytków m. in. paciorków szklanych.  

Reasumując, można stwierdzić, że w drugiej fazie zasiedlenia dzielnicy Ogrody 
zamieszkiwała tam ludność zajmująca się zarówno rzemiosłem, jak i handlem oraz żeglugą i 
rybołówstwem. Przebywali tam również wojownicy. Ludzi tych cechowała wysoka kultura. 
Koncentracja m. in. zabytków sztuki pozwala wysunąć przypuszczenie, że mogły to być 
wojowniczo-kupieckie elity ówczesnego społeczeństwa.  

Sprawą otwartą jest próba odpowiedzi na pytanie, jaki etnos zamieszkiwał wówczas w tej 
części miasta. Czy byli to Słowianie, na co wskazuje charakterystyczna ceramika, 
rogownictwo i budownictwo, czy może Skandynawowie, za czym przemawiają przedmioty 
zdobione w stylach Borre, Mammen i Ringerike oraz inne zabytki charakterystyczne dla ich 
kultury?  

Po tym niezwykłym okresie – zarówno w dziejach zasiedlenia dzielnicy Ogrody, jak i 
dziejów całego Wolina, miała miejsce jeszcze jedna – trzecia faza osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego. Była ona jednak bardzo trudna do precyzyjnego datowania. 
Wynika to z faktu, iż w budownictwie z tego okresu praktycznie nie stosowano już dębiny. 
Powoduje to brak możliwości datowania dendrochronologicznego. Nawarstwienia osadnicze 
z tego okresu charakteryzują się również ubóstwem inwentarza, co praktycznie pozbawia nas 
możliwości określenia ich chronologii bezwzględnej. Okres ten, przypadający na 2. połowę 
XI wieku. Nawarstwienia osadnicze z tego okresu odnotowano w wykopie nr 1, w warstwie II 
i  w wykopie nr 2, w warstwie II. 

 W tym czasie domy nadal wznoszono w konstrukcji międzysłupowej. Pewną rolę  
odkrywała nadal żegluga. Wskazuje na to dalsze funkcjonowanie nabrzeża portowego. W 
nawarstwieniach z tego okresu nie spotyka się już żadnych przedmiotów świadczących o 
ponadprzeciętnym statusie społecznym ówczesnych mieszkańców dzielnicy. Nie odnotowano 
wówczas dalszej obecności wojowników oraz kupców. Brak też jakichkolwiek importów oraz 
przedmiotów związanych ze skandynawskim kręgiem kulturowym. Nastąpił też widoczny 
upadek rzemiosła oraz znaczne zubożenie kultury materialnej. Jej dominującym atrybutem 
była wówczas ceramika. Odnotowano jednak kontynuację działki osadniczej. Kolejne domy, 
których relikty odkopano w wykopie nr 2, wzniesiono w tym samym miejscu, co obiekty 
zamieszkałe podczas poprzedniej fazy osadniczej.  

Wszystkie powyższe obserwacje wskazują, że w dzielnicy nastąpił wówczas 
charakterystyczny dla całego Wolina kryzys gospodarczy, a najprawdopodobniej także daleko 
idące zmiany społeczne. Było to przypuszczalnie następstwem wspomnianego już najazdu 
Magnusa Dobrego i zaistniałych wówczas zniszczeń.  

Na obszarze dzielnicy Ogrody stwierdzono występowanie jeszcze jednej – czwartej fazy 
osadnictwa. Jest ona datowana ogólnie na okres pełnego średniowiecza. Jej pozostałości były 
czytelne głównie w obrębie wykopu nr 5, w warstwie III, skąd pochodziły relikty zabudowy 
kamienno-ceglanej oraz liczne naczynia typu Grappen, a także importowana kamionka 
sigburska.   

 
3. Badania wykopaliskowe w Wolinie, na Południowym Przedmieściu  
 
Błażej Stanisławski, Mieczysław Jusza 
 

Południowe Przedmieście Wolina (stanowisko nr 2) jest położone na południe od Starego 
Miasta (ryc. 2). We wczesnym średniowieczu obydwie dzielnice rozdzielał wał otaczający 
Stare Miasto oraz pas bagien.   



Wykop nr 5 założony w 2001 r. (ryc. 7)  był usytuowany przy ul. Mostowej, na terenie 
bazy rybackiej w odległości około 15 m od zewnętrznej krawędzi nabrzeża portowego nad 
cieśniną Dziwny (ryc. 7 i 120).  Przyczyną przeprowadzenia powyższych prac 
wykopaliskowych były liczne znaleziska archeologiczne, wydobyte w tym miejscu podczas 
przeprowadzonych rok wcześniej prac ziemnych, nie objętych nadzorem archeologicznym. W 
ich wyniku wydobyto fragmenty wczesnośredniowiecznej łodzi słowiańskiej (ryc. 122-124), 
dębowe dranice, ceramikę wczesnośredniowieczną, kości zwierzęce oraz brązową zapinkę 
podkowiastą typu bałtyjskiego (ryc. 121).  

Początkowo wytyczono wykop o wymiarach 8 na 2,2 m (oznaczony jako działka A) (ryc. 
120). Przylegał on swym dłuższym bokiem do północnej ściany fundamentu dwóch garaży. 
W kolejnym etapie badań wytyczono drugą działkę tego wykopu (działka B). Jej wymiary 
wynosiły 5 na 2,5 m. Działka B została wytyczona prostopadle w stosunku do działki A, w 
ten sposób, że jej północny profil stanowił przedłużenie północnego profilu działki A. W 
wykopie zarejestrowano pięć poziomów stratygraficznych (warstwy I-V) (ryc. 119). 
Sekwencje II i III stanowiły poziomy osadnicze, a warstwy IV-V poziomy geomorfologiczne.  

W obrębie warstwy III (ryc. 120) odkryto pozostałości ścian o konstrukcji palisadowej. 
Wykonano je z dranic dębowych oraz fragmentów, leżących poziomo, desek poszycia burty 
łodzi. 

Badania wykopaliskowe przeprowadzone w wykopie nr 5 oraz zabytki znalezione na 
złożu wtórnym, wydobyte podczas budowy garaży sąsiadujących z wykopem 
archeologicznym, pozwoliły odnotować dwa okresy osadnictwa na tym obszarze.  

Pierwszy – starszy miał miejsce w 1. połowie X wieku. Z tego okresu pochodzą odkryte 
ścianki o konstrukcji palisadowej datowane dendrochronologicznie oraz najprawdopodobniej 
szczątki wraku łodzi (ryc. 123-124) i zapinka bałtyjska.  

Drugi okres osadniczym możemy określić, ze względu na szczupłość źródeł, w sposób 
jedynie przybliżony na XI stulecie.  

Do przyjęcia są dwie interpretacje funkcji odkrytych konstrukcji drewnianych (ryc. 120). 
Możemy mieć tu do czynienia z częścią umocnień nabrzeża portowego, podobnych do tych, 
które znamy ze Starego Miasta, z wykopu nr 8. Brak tu jednak charakterystycznych odciągów 
w postaci jarzm. Mogą to być również pozostałości ścian chat, zbudowanych w konstrukcji 
palisadowej. Analogiczne konstrukcje zarejestrowano w Wolinie w dzielnicy Ogrody, m. in. 
w wykopie nr 1. Jednakże tej interpretacji przeczy z kolei fakt, że nie natrafiono tu na ślady 
podłogi, nawet w postaci klepiska glinianego lub zwartej faszyny.  

Za portowym charakterem tej części miasta mogą przemawiać natomiast odkryte zabytki 
szkutnicze oraz występowanie wraku łodzi. Biżuteria bałtyjska może natomiast wskazywać na 
znacznie wyższy status społeczny zamieszkującej tam ludności, niż uważano dotychczas. Na 
podstawie rezultatów starszych badań Południowe Przedmieście identyfikowano z ludnością 
zajmującą się rybołówstwem. 

 

 
 


