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Badania prowadziła mgr Małgorzata Rogińaka. Finan
sował WKZ w Opolu. Pierwazy sezon badań. Osadnictwo 
średniowieczne 1 nowożytne.

W bleżąoym roku na terenie zamku w Rogowie prowadzone były 
prace wykopaliskowe architektoniozno-archeologiczne. Celem prao 
było rozpoznanie pod względem archeologicznym stratygrafii wzgó
rza zamkowego i ewentualne stwierdzenie charakteru wcześniejszej 
zabudowy terenu. Niektóre wykopy miały na celu stwierdzenie głę
bokości posadowienia fundamentów budowy istniejącej, między inny
mi głębokości posadowienia wieży, murów skrzydła wschodniego 1 
południowego.

Prace skoncentrowano w południowo-wschodniej częśol dziedziń
ca zamkowego. Założono poza tym wykop przy skrzydle południowym 
w pobliżu wieży, łącznie założono 4 wykopy. V przebadanyoh na
warstwieniach kulturowych wystąpiła duża llośó ceramiki, fragmen
ty kafli płaskich, kwadratowych z zieloną glazurą, zdobionych or
namentem figuralnym i roślinnym oraz przedmioty żelaznes dwie pod
kowy, jedno wędzidło, nóż, ponadto*stwierdzono dość dużą llośó 
kości 1 węgli drzewnych.

Stratygrafia przebadanej ozęścl wzgórza zamkowego wykazuje 
kilka faz użytkowania terenu, przy czym nie jest pewne» czy żółty 
piasek, który wystąpił w wykopie Il-b na głębokości ponad 3 metry 
od dzisiejszego poziomu dziedzińca, stanowi calec. Nie wykluczone,» 
iż jest to warstwa nasypowa. Warstwa nad żółtym piaskiem zawiera
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ła minimalną treść kulturową 1 trudno uatalló jaj ohronologlą. 
Wyżej zalegająca warstwa S etanowi warstwą nasypową. Wajwląkssa 
intensywność wystąpowanla oeramlkl» kośol swlersąoyoh i spaleniz
ny charakteryzują warstwą D. Wetąpną analiza oeramlkl pozwala wią
zać tą warstwą z *lekiem XIII* Wystąpiły ta skorupy naozyd z kra- 
wądzlaml brzegów zakońosonyob okapem, o dnaoh płaskloh ze śladami 
podsypki. Bacsynla z tej warstwy wypalone są na kolor olemno sza
ry. Hajcząśolej wystąpująoym ornamentem jest ornament poziomy rów
noległy oh żłobków. Wystąpująoe nad warstwą 1) warstwa jest warstwą 
nasypową wyrównawczą. Z okresem powstania bodowy* której fundamen
ty odkryto*wiąże slą warstwa B-2* w której wystąpiła zaprawa wa
pienna zwartą warstwą zalegaJąoa przy samym murze. Odsłonląte par
tie fundamentów wiążemy z budowlą gotyoką. Rzut jej nie został w 
czasie obecnego sezonu wyjaśniony w całości. Po zniszozenlu budow
li teren wyrównano* a dziedzlnieo wyłożono płytami wapiennymi, oo 
według wetąpnej analizy materiału nastąpiło w wieku XVI lub XVII.

W  wykopie II-b wyeksplorowano oząŚć gruzowiska. Materiał z 
gruzowiska świadczy* iż w partiach nadslemnyoh budowla, której 
fundamenty odsłoniąto* zbudowana była przynajmniej osąśoiowo z 
oegły. T  gruzowisku w wykopie II-Ъ wystąpiła ponadto duża ilośó 
kafli niszowych* oraz płaskloh kwadratowych z ornamentem roślinnym* 
jeden kafel półeyllndryezny ze sceną figuralną 1 fragment kafli 
kwadratowej, również z przedstawieniem figuralnym. Kafle te nie 
są glazurowane. Inne kafle /fragmenty/ z zieloną glazurą pochodzą 
z wykopów Il-a, П -c. Oząśó z tyoh kafli wiążemy * wiekiem TT, 
cząśó zaś z XVI. jak świadosą elementy stroju przedstawionych 
postaci, jak również kafle z rozetami.

Szereg problemów związanych z zabudową wzgórza zamkowego 
wyjaśni szozegółowa analiza materiałów 1 dalsze badania wykopa

liskowe.


