Czesław Potemski,Olga
Romanowska-Grabowska
Nowy Jasiniec, gm. Koronowo.
Stanowisko 1. Jezioro Zamkowe
Informator Archeologiczny : badania 11, 236-237

1977

i przebudowy zaaku oraz uchwycenia śladów konstrukcji i istnie
jącego prawdopodobni* Кrutganka.
Dawny zamek krzyftackl zlokalizowany Jeet na wyaoklej ikir·
ple, w· wschodniej czqfoi miasta*
Wytyczono ogółwa dwa wykopy o łącznej powiertctmi 66 m2, usy
tuowane wzdłui jednej linii» poprzeoznej do auru elewacji zaohodniej, biegnącej wsdłuft półaoonej krawędzi wejiela wewnątrz i na
zewnątrz budynktu
Wykop 3 - 0 wymiarach 11.5 x 4 i zlokalizowałby był weweątra
budynkui w trakole eksploracji natrafiono na trzy posadzki, a cze» trzeoie, najniieza wiąie «if X* éredni.owi*oznya poziomem zabu
dowy aaaku* Druga posadzka wraz s kamiennymi poteirowkaai pod fi
lary datowana Jaat na okrea przebudowy zamku na z b ó r ewangelicki
/XVIII w«/· W obrąbie całego wykopu wyrÓłnii aotna dwie oaąscit
z piwnioą bat sklepienia or«> a piwnioą sklepioną /wraa a szyją
piwniozną/· Obie ot'éol przedziela 4olana działowa skonstruowana
t dopasowanyob kamieni aa aaprawt wapiennąi
Wykop 4 - 0 wymiarach 4x3 a ilofcallaowany był na zewnątrz
budynku* w trakole eksploracji natrafiono na nikła ślady konatrukoji krużganka, na głebokoiol 180 en odsłonięto równoległy do ele
wacji zaobodniej funaaaent,,z którego zachowała alf Jedynie oatatnia warstwa kamieni łąozonyob zaprawą wapienną 1 bądąoy zapwwne
potourdwką zewnętrznej klatki achodowej*
Oba wykopy eksplorowano do posadowienia muru elewacji, a
wiec do oa 490 on* w trakole prao znaleziono aateriał oeraadocny
/XIV-XV wi/t w tya kilkaset fragmentów oeraaiki siwej* datai·
architektoniczne. kafla płytkowe 1 garnkowe, frapaanty szklanych
szybek, kośoi rwierzęoe, fragnenty przedmiotów metalowyoh /głów
nie gwoćdzie/i
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Badania prowadzeń* pod kierunkien ngr Czesława
Potomaki*go i ngr Olgi RoeanowskieJ-Orabowaki eJ
/autorski sprawozdania/. Finaneowal WKZ w Bydgoszozy. Drugi sezon badań. Zespół średniowiecz
ny z XIV - X?wieku.
Kontynuowano aysteaetyczne badania podwodne, o b *^ u Jąo *
sektory o wymiaraoh 10x10 ■ teren Jeziora między wyspą, na kto-

r*j znajdują elf relikty wieży obronnej, a brzegiem jeziora przylegająoym do ruin zamku;
W wyniku poarokiwali wydobyto 15 bełtów kusz, zachowanych w całoś
ci - к grotem żelaznym, s drzewcem z lotkami drewniany»!, tak, te
ilość wydobytych do tej pory w jeziorze Zamkowym zabytków sięga
susy 40 sztuk*
Ponadto wydobyto 20 przedmiotów drewnianych - są to fragmenty wo
zu, kusz, łopata zachowana w oało4oi, maczuga i inne nieokreślone
przedmioty.
wyciągnięto kilkanaśoie dużyoh rozmiarów glinianych pławików do
eiecl, kilka przedmiotów żelaznych. kafle oraz frag«enty naozyń
/w ty* 2 naczynia zachowane w oałosoi/i
Badania podwodne na jeziorze Zamkowym będą kontynuowane i
obejmą teren wyspy, na której zachowane są elementy średniowieotnej architektury.
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Muzeum w Nysie

Badania prowadził mgr Waoław Roaiński.Finansowało
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Opolu· Miasto Śreaniowieozne - relikty drewnia
nej zabudowy mieszkalnej i gospodarozej XIIX-XV w;1
Praoe miały charakter ratowniozy. Zostały przeprowadzone w
północno wschodniej ozçéoi zabytkowego Śródmieścia Nysy, na zaple
czu bloków aieszkalnyoh, miedzy Placem Kościelnym, uiiTkacką i
ul. Biskupa Jarosławai
Badaniami objęto fragment wykopu ziennego pod główny przewód
ciepłowniczy, o ogólnej powierzchni około 50 m2; V trakcie prao badawczyoh na {£. 2,70 - 2,50 m odsłonięto fragmenty zabudowy drew
nianej, prawdopodobnie o charakterze mieszkalnym 1 gospodarczym;
Konstrukcja te można wstępnie datować na 1 poł; XIV wi Za ta
ką chronologią wymienionych obiektów może przemawiać odkryta w jed
nym z nioh moneta - brakteat, wybity przypuszczalnie w mennicy bi
skupiej w Rysie, datowany na okres przed 1335 r;:
V trakcie badań odkryto także duża ilo4ć ułamków naczyń gli
nianych w postaci fragmentów garnków, dzbanów, miseczek i pokryw;
Wystąpiły również fragmenty naczyń drewnianych. Z ciekawszych za
bytków metalowych odkryto okuoia mosiężne do pasów, żelazne sprzą
czki do pasów, ostrogę żelazną z bodfoea gwiaździstym, fragmenty
podków, wędzideł oraz noży żelaznych i nozyczek; Sb tntereeująoych
odkryó należy zaliczyć takt* dwie zawieszki cynowe, в których jed
na posiada napie wykonany majuskułą gotycką, stanowiący skrót sen
tencji łacińskiej; Wystąpiły również fragmenty obuwia skórzanego
oraz fragmenty tkanin wełnianych; Odkryte zabytki można wstępni*
datować na okres od II poł;XIII do XV w;
Badania zostały ukończone*
Materiały z badań przechowywane są w Muzeum w Nysie;

