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osada (?) późnośredniowieczna
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 18 do 10 października
przez mgr. Marka Cwetscha (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez
Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie.
Założono 5 wykopów. Jedynie wykop 5 udało się zlokalizować w pobliżu kulminacji cy
pla, pozostałe wytyczono na południowym i południowo-wschodnim stoku. Przebadano po
wierzchnię 1 ara.
Grubość nakładu (spiaszczona, brunatna ziemia) wynosiła 25 cm, w wykopie 1 wyjątko
wo 35 cm. Calec stanowił zółtobrunatny piasek gruboziarnisty. W wykopie 5 odsłonięto na
głębokości 40 cm obiekt 1 w postaci owalnej jamy o nieckowatym przekroju, długości 140
cm, głębokości 2 0 cm i szerokości przypuszczalnie około 1 0 0 cm (jama wystąpiła w północ
nym profilu wykopu). Wypełnisko stanowił ciemnoszary piasek, silnie zabrudzony — znale
ziono w nim kilka fragmentów ceramiki późnośredniowiecznej. W wykopach 1-4 nie znale
ziono materiału archeologicznego. Najprawdopodobniej stanowisko jest zniszczone przez
zabudowę na kulminacji wyniesienia.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
Badania będą kontynuowane

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

PÓŹNE ŚREDNIOW IECZE

SZCZEPANÓW, st. 5,
gm. Brzesko,
woj. tarnowskie,
AZP 104-63/39

patrz: wczesna epoka żelaza

ŚWIDNICA, kwartał:
Bohaterów Getta, Teatralna,
Przechodnia, Muzealna,
gm. loco, woj. wałbrzyskie,
AZP 8 5 -2 3 /-

miasto późnośredniowieczne i nowożytne
Sondażowe badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone przez mgr.
Dobiesława Karsta. Finansowane przez Urząd Miasta w Świdnicy. Badania prowadzono
w celu ujawnienia pierwotnego podziału, dającego podstawę współczesnej parcelacji działek
własnościowych.

ŚW IDNICA,
ul. Pułaskiego 9,
gm. loco, woj. wałbrzyskie,
AZP 8 5 -2 3 /-

miasto późnośredniowieczne (od połowy XIII w.)
Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone przez firmę „Taurus” s.c.
z siedzibą we Wrocławiu. Finansowane przez Urząd Miasta Świdnica. Przebadano piwnicę
z okresu średniowiecza, ujawnioną podczas prac związanych z wymianą chodnika.

ŚW1DNICA,
ul. Pułaskiego 20, 22,
gm. loco, woj. wałbrzyskie,
AZP 8 5 -2 3 /-

miasto późnośredniowieczne (od połowy XIII w.)
Badania archeologiczno-architektoniczne, przeprowadzone przez mgr. Dobiesława Karsta.
Finansowane przez Nieruchomości Świdnickie.
Badaniom archiwizującym poddano średniowieczne piwnice.

ŚWIDN1CA,
ul. Spółdzielcza 33,
gm. loco, woj. wałbrzyskie,
AZP 8 5 -2 3 /-

miasto późnośredniowieczne i nowożytne
Badania ratownicze w związku z budową kamienicy mieszkalno-usługowej, przeprowadzone
przez dr. Krzysztofa Jaworskiego i mgr Barbarę Krukiewicz. Finansowane przez inwestora —
Wiesława Dudusia.

ŚWIERKLANIEC, st. 2,
gm. loco,
woj. katowickie,
AZP 94-47/2

zamek późnośredniowieczny i nowożytny (XIV-XX w.)
Badania wykopaliskowe związane w realizacją rezerwatu archeologicznego, przeprowa
dzone w lipcu przez mgr. Jacka Pierzaka (PSOZ Katowice). Finansowane przez Politechnikę
Śląską w Gliwicach i Gminny Ośrodek Rekreacyjny w Świerklańcu. Drugi sezon badań.
Prace prowadzono w obrębie wykopu 2 z roku 1995, ponadto założono wykop 4 /9 6 w rejo
nie południowego obwodu obronnego. Łącznie przebadano powierzchnię 90 m*.
W wykopie 2 /9 5 /9 6 odsłonięto niemal cały rzut wieży flankującej bramę wjazdową.
Wieża zbudowana została na rzucie prostokąta, z cegły palcówki w układzie polskim, na
kamiennym fundamencie. W obrębie wieży stwierdzono obecność sklepionej piwnicy. Po
nadto odkryto średniowieczny mur obwodowy zamku, do którego dostawiona była wieża.
M ur ten wykonany był również z cegły palcówki. Wieża miała połączenie z wnętrzem zamku
przez otwór w grubości muru obwodowego. Ze względu na fakt, iż obiekt był przebudowywa
ny w XVII i XVIII w., a co więcej funkcjonował aż do 1945 r., układ nawarstwień starszych
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