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100 Późne średniowiecze

kwadratu. Wewnątrz wschodniej krypty grobowej, na głębokości ok, 210 cm znaleziono 
kamienne detale architektoniczne: wspornik sklepienia, fragm. żeber itp.

Do cenniejszych zabytków odkopanych w kaplicy należy zaliczyć kilka fragm. marmu
rowego nagrobka — na trzech z nich zachowała się gotycka inskrypcja minuskulowa 
wykonana w języku łacińskim: „Obyt J... princeps et.../J/ohannes... rathibori... Orate peo".

R ac ib ó rz -S ta re  M iasto , Muzeum w Raciborzu
kośció ł d o m in ik an ek
gm. loco, woj. k a to w ick ie
AZP 101-40/—
lub  102-40/—

Badania prowadzili mgr K. Kozłowska (autorka sprawozdania) 
i J. Ćwikła. Finansowane przez Muzeum w Raciborzu. Trzeci sezon 
badań. Prezbiterium — podziemie z grobami.

Badania trwały od 20 mąja do 29 czerwca 1994. Skupiały się głównie na eksploracji 
wokół grobów i w części południowo-zachodniej, od głębokości ok. 80-193 cm (miejscami). 
Wszędzie występowała sypka warstwa brunatnego humusu z drobnym gruzem ceglanym, 
zaprawą wapienną, fragm. ceramiki, materiałem kostnym ludzkim i zwierzęcym, węglem 
drzewnym, polepą. Na południe od grobu nr 8 eksplorowano wnętrze grobu nr 9. Dalej na 
południe, na granicy nie istniejącej ściany południowej grobu 9, na głębokości 193 cm 
odkryto grób jamowy dziecięcy. W brunatnej warstwie humusu znąjdowały się ślady trum 
ny o długości ok. 150 cm i szerokości ok. 50 cm. W niektórych miejscach trum na miała 
fakturę gąbczastą, jakby była wykonana z dykty, a nie z drewna. Szkielet miał długość 
ok. 125 cm, wokół głowy znąjdował się pukiel jasnych włosów lub jakiegoś włókna przypo
minającego włosy.

Eksplorowano również odcinek w obrębie pieca odkrytego w poprzednim roku. War- 
etwa przepalonej gliny nakłada się jakby na ścianki grobu 5, co sugerowałoby, że grób jest 
starszy.

Odkryte groby w podziemnej części prezbiterium mogą pochodzić z okresu późnego 
średniowiecza po okres nowożytny.

Badania będą kontynuowane.

I  Reszel, et. II, gm, loco, woj. olsztyńskie — patrz: okres nowożytny

R ogóźno-Z am ek, s t. 1 Muzeum w Grudziądzu
gro. loco, woj. to ru ń sk ie  
AZP 29-47/1

Badania prowadził mgr Jacek Dąbrowski pod kierunkiem mgr. Ry
szarda Boguwolskiego. Finansowane przez Urząd Gminy w Rogóź- 
nie. Grodzisko wczesnośredniowieczne?, zamek pokrzyżacki 
(k. Xni-pocz. XIV w).

Wcześniejsze badania na tym obiekcie prowadzono w 1972 r.; dostarczyły one informa
cji o istnieniu osadnictwa kultury łużyckiej z okres halsztackiego i wczesnego podokresu 
lateńskiego oraz z 2. poł. XIII-XV w,, a więc z okresu funkcjonowania zamku.

Prace w 1994 r. miały na celu weryfikację tezy o istnieniu pod posadowieniem zamku 
krzyżackiego wczesnośredniowiecznego założenia grodowego.


