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SZCZYTNO, sr. I 
ul. 1-go Maja, wykop 6 , 
gm. loco, woj. olsztyńskie, 
AZP 2 8 -66 /-

SZCZYTNO, st. III 
Bartna Strona, 
wykopy l b - le, 
gm. loco, 
woj olsztyńskie,
AZP 2 8 -66 /-

Szprotawa-Zarzecze, st. 4,
gm. Szprotawa, 
woj. zielonogórskie

Szynych, st. 12,
gm. Grudziądz, woj. toruńskie

Świdnica, ul. Bohaterów Getta, 
gm. loco, woj. wałbrzyskie

miasto nowożytne
Nadzory archeologiczne, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Gulę. Finansowane przez 

inwestora prywatnego. Przebadano powierzchnię 55 m2.

miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-XIX w.)
Nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi, przeprowadzone w okresie od 22 czer

wca do 30 listopada przez mgr. Adama Mackiewicza (ARCHEO-ADAM). Finansowane przez 
Urząd Miejski w Szczytnie. Drugi sezon badań. Nadzorem objęto odcinek około 1180 m. Wy
kopy oznaczono numerami od lb  (kontynuacja wykopów la i lb  z 1995 r.) do le.

Stwierdzono głównie nawarstwienia zasypiskowe i calcowe (geologiczne). W obrębie wy
kopu lb  wystąpiły jedynie fragmentarycznie warstwy przemieszane nowożytne, natomiast 
w wykopie ld, na północ od wykopu głównego, odsłonięto warstwę zasypiskową z materia
lem średniowiecznym. Fragment nawarstwień niezakłóconych udało się uchwycić tylko w wy
kopie le. Ogólnie potwierdzono jednak obecność w tym rejonie osadnictwa od średniowie
cza do czasów nowożytnych. Stwierdzono, że osadnictwo średniowieczne i wczesnonowożyt- 
ne musiało się koncentrować nieco dalej w kierunku północnym i północno-zachodnim,
0 czym świadczą XVII- i XVIII-wieczne mapy i plany, z których wynika, że brzeg jeziora w ob
rębie nadzorowanego terenu dochodził prawdopodobnie niemal do obecnej południowej 
krawędzi ul. Bartna Strona, co jest wyraźnie widoczne w wykopie le. Osadnictwo w kierun
ku zachodnim i południowo-zachodnim (odcinek II wykopu) zaczęło się zapewne rozwijać 
w końcu XVIII i na początku XIX w., co zdaje się potwierdzać nieliczny material zabytkowy 
pozyskany z wykopu lb. Tak więc można twierdzić, że osadnictwo średniowieczne koncen
trowało się głównie w rejonie Bartnej Strony A (na wschód od obecnej ul. Mickiewicza)
1 Bartnej Strony В (na zachód od ul. Mickiewicza), ale tylko do okolic nasady obecnego 
półwyspu (dawnej wyspy) Na uwagę zasługuje również fakt, że zabudowa średniowieczna i wczes- 
nonowożytna w rejonie Bartnej Strony była, w przeciwieństwie do obecnej, stosunkowo luź
na, a niektóre działki były wręcz niezabudowane.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, 
dokumentacja również w PSOZ w Olsztynie.

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: wczesna epoka żelaza

patrz: późne średniowiecze

Świdnica, ul. Pułaskiego, 
gm. loco, woj. wałbrzyskie

patrz: późne średniowiecze

Świdnica, ul. Spółdzielcza 33, 
gm. loco, woj. wałbrzyskie

patrz: późne średniowiecze

Świerklaniec, st. 2 ,
gm. loco, woj. katowickie

patrz: późne średniowiecze

Tarnów-Stare Miasto, st. 14 patrz: późne średniowiecze

Tomice, gm. Góra Kalwaria, 
woj. warszawskie patrz: wczesna epoka brązu
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