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- Srebrne Wzgórze

Badania prowadzili! dr Władysław Filipowiak 1 mgr J.Wojta
sik, w okresie od 19«VI* do 30«IX*, finansował IHSłl PAN*

Badania wykopaliskowa kontynuowano w miejaou, gdzls ist
niał domniemany gród, poohodząoy a X-XII w*
W bleżąoym roku wyeksplorowano resztki warstwy IV 1 V, ja
my oraz paleniska zalsgająos w oalou, na łąoznej powierzchni
170 m2 (ary 214 i 215).
Zawartość kulturowa warstw IV, V oraz jam składa się z
dużej llośol osramlkl, skupisk żużla, znacznej iloćoi zabytków
żelaznych, paciorków szklanyoh, bursztynowyoh, szozególnie zaś
śladów produkoji rogownlozej, bursztynlaraklej, a także obróbki
metali kolorowyoh* Llozns jamy (39 sztuk), według kształtu i
zawartośoi, należy łąozyć częściowo z produkoją, jak np. wędzarakle 1 odpadkowe ś stałą zabudową. Jedna z nioh (nr 81)
sugeruje

istnienie półzlemiankl. Na badanym obszarze nie udało

się stwierdzić wyraźnyoh zarysów domostw, jedynie zniemczona
klepiska i paleniska potwierdzają loh istnienie* Piaszozysts
podłoże nie wpłynęło na konserwaoję konatrukoji drewnlanyoh,
a oiągła przebudowa stanowisk produkcyjnyoh nlszozyła pozostałośol starszej zabudowy*
Na podstawie materiałów oeramloznych 1 oałego zespołu za
bytków metaIowyoh, początki oeadniotwe zwartego na Srebrnym
azgórzu możemy roboozo datować na pierwszą połowę X wieku.
Niektóre materiały oerumiozne z jam mogłyby wskazywać na ist
nienia nawet.:woześniejezego, luźnego oaadniotwa już w IX stuleolu.
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Beaeumująo natomiast oułość wyników badać na tym stano
wisku, możnaby wysunąć naatępująoe roboozs wnioski* przypuazozu.
lnie w X wlaku Istniało w tym miejscu osadnictwo o stosunkowo
luźnej zabudowie, skonoentrowane wzdłuż brzegów Dziwny, Miało
ono obarakter rybacki a pierwszymi przejawami produkcji rze
mieślniczej, Pełny rozwój tej ozęśoi zespołu wollósklego rozpoozyna się w pierwszej połowie X wieku, V tym czasie rzeoleślnloza ozęść miasta zostaje otoozona wałem, najprawdopodobniej
poprzecznym, zamykająoym dostęp od półnooy, między Dziwną, a
pasem bagien, "Dzielnica" rzemleślnlczo-handlowa, zachowuje
swój oharakter jednolity aż do XII wieku, przy ozym największe
natężenie produkojl przypada na wiek X>XI,
Brak stałej zabudowy i śladów Intensywnego oaadnlotwa na
płaszczyźnie wzniesienia (średnio ok,25 om) mógłby augerowaó
istnienie plaou targowego, położonego obok głównego traktu,
przy wjeździe do miasta, który po wzniesieniu uooonleó znalazł
się w ioh obrębie,
V świetle dotyohozasowyoh wyników, możemy twierdzić, lż na
Srebrnym Wzgórzu nie istniałgród, lecz główna rzemleślniozorV'
handlowa dzielnioa tfollnp,-'którą możemy datować na X~XII wiek«
Umocniona została ona w pierwszej połowie X stulecia, leoz prze*
bieg obwałować nie jest całkowicie jasny, zwłaszcza na połud
niowym odcinku, V tej sytuaojl należałoby sprawdzić dalszy
oląg umoonieć a w dalszej perspektywie problem i3tnienia i po
łożenia grodziska, być może usytuowanego na obszarze miasta.

