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Instytut Archeologii UJ 
Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Raciborskiej w Raci
borzu, Konserwator Zabyt
ków Archeologicznych 
w Opolu

Badania prowadził mgr Jan Chochorowski. Finansowa
li TMZR w Raciborzu i WKZ w Opolu. Czwarty sezon 
badań. Grodzisko kultury łużyckiej z wczesnej epoki 
żelaza, osada otwarta kultury łużyckiej z 111 okresu 
epoki brązu, osada z młodszej epoki kamienia.

Kontynuowano prace w najbliższym sąsiedztwie wału oraz częściowo na 
majdanie grodziska. Zakończono również eksplorację wykopu przecinającego 
wał i fosę, dzięki czemu uzyskano pełny profil założeń obronnych grodu.

Uzyskano dalsze informacje co do chronologii obwałowań. W wypełnis- 
ku fosy odkryto bowiem w obrębie warstwy gruzu lessowego zalegającego na 
jej dnie ceramikę datowaną na okres halsztacki C. W obrębie tej warstwy na
ruszonej przez zalegające na jej dnie mułki, natrafiono na dużą ilość zżużlo- 
nej polepy. Świadczy to, że okres istnienia założeń obronnych wiązał się z 
silnym pożarem. Potwierdza to układ nawarstwień zewnętrznych partii nasy
pu wału, gdzie zaobserwowano istnienie intensywnego poziomu zniszczenia 
przesyconego dużą ilością polepy oraz węgli drzewnych, a nawet dużych ka
wałków zwęglonych, dębowych belek, będących zapewne pozostałościami po- 
lisady.

Zakończenie ekspoloracji wykopu przecinającego nasyp wału pozwoliło 
stwierdzić, że jest on jednofazowy a nie, jak sugerowano poprzednio, dwufazo
wy /zob.LA, 1973, a .96, 97/. Świadczy o tym m.in. nienaruszona warstwa 
pierwotnej próchnicy zalegająca pod nasypem wału na całej jego szerokoś
ci.

Wykopaliska prowadzone na majdanie grodziska doprowadziły do odkry
cia reliktów osadnictwa "łużyckiego" z drugiej połowy 111 okresu epoki brą
zu /Hallstatt A l/ w postaci półziemianki z pozostałościami centralnie poło
żonego paleniska, datowanej stosunkowo precyzyjnie szpilą brązową i ze s
połem charakterystycznej ceramiki. Poza tym we wschodniej części grodziska 
natrafiono na dalsze ślady osadnictwa neolitycznego w postaci intensywnego 
poziomu kulturowego.
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