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przed wilgocią, odkopano fundament 1 zabezpieczono go przez smołowanie;
V sondażu tym stwierdzono, li fundament ściany skrzydła północnego jest posadowiony na fundamencie krużganku 1 Jeat od niego młodszy.
Dalsze badania w Reszlu na dziedzińcu i mlgdzymurzv uzależnione są od harmonogramu prao budowlanych.
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ROGOŹNO - Zamek Muzeum w Grudziądzuwoj.toruńskie Uniwersytet Mikołaj· KopernikaStanowisko 2 Instytut Archeologii 1 Etnogra
fii w Toruniu

Badania prowadzili! dr Andrzej Kola, ngr Ryszard 
Boguwolskl 1 mgr Marian Kochanowski /autor sprawozdania/· Finansował WKZ w Toruniu; Cmentarzysko średniowieozne.

V związku z pracami adaptacyjnymi na terenie zamku krzyżackiego, prowadzonymi przez PP FKZ w Toruniu» na podzamczu zewnę
trznym zarządzono nadzór archeologiczny w trakcie budowy zbiornika na gnojówkę.

Wytyczono wykop badawozy o wymiarach 6x6 m, zlokalizowany w odległości 2 m w Kierunku południowym od sondażu archeologio*- nego z 1973 r. Wykop ten profilem wschodnim przylegał bezpośrednio do ouru obwodowego wschodniej partii przedzamcza zewnętrznego; Lokalizacja ta, poza wymogami budowlanymi spełniała postulat badawczy, jakim jest kwestia osadnictwa grodowego, wzmiankowanego w źródłach pisanych.
Wyeksplorowano na głębokoici 233-270 cm /licząo od powierzchni wykopu/ dwanaście pochówków szkieletowych osobników obojga płci /w tym również dzieoka/, usytuowanych w pozycji wyprostowanej, na wznak, z rękoma złożonymi na klatce piersiowej· Wezyet- 

kle szkielety znajdowały się w Jamaoh grobowyoh o tconsyatenojiÇiaszozyetej, bez śladów konstrukcji zabezpieczających. Zorlen- ownns były na osi wsohód-zaohód /głowa/; Tylko w Jednym przypadku orientacja była półnoo/głowa/-południe;
Opróoz tego natrafiono na głębokości ca 135 co na lawę fun

damentową, usytuowaną w cantrta wykopu, prostopadle do muru1 obwodowego skonstruowana była z kamieni łączonyoh zaprawą wapien· ną 1 uszczelnionych fragmentami cegieł; Zaohowana wysokość ławy - około 30 om, szerokość - przecięta!· 100 гав.
Znaleziony nieliczny materiał ceramiczny w kontekście jam grobowyoh Jak 1 w ramach warstw kulturowych datuje całość na okres Średniowieczny /XIV-XV wi/l
Materiał zabytkowy jest przechowywany w Muzeum w Grudziądzu»


