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Badania prowadziła Pomorsk* Ekspedycja Archeologiczna 
Uniwersytetu Łódzkiego. Sprawozdanie opracowała dr ttałgo» 
czata xowaleayk-»eiecińeka, Finansował Uniwersytet łódz
ki i Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy* Czwarty sezon badań. 
Osada otwarta z II-ИГ okresu wczesnego średniowiecza, 
w granicach kasztelanii racląskiej.

prace bsdawze skoncentrowane we wschodniej ciefci osady były kontynuacja wykopów a I9as r., 
w których odkryto ilady zabudowy nie.ikalnej i gospodatciej. Odsłonięto poioetałodcl po dalszych 
в löse lu donßstvach o konstrukcji drewniane] oraz kilka Jan odpadkowych. Donostwa o wymiarach t x 5 a 
usytuowane były na linii łW-SE, dUdy paleniskIrachowały si, w pdłnoono-tachodnich narożnikach obiek-
t ÓWa

Materiał zabytkowy stanowiły liczne fragmenty naczyń glinianych, z przełomu XT i ГГГ okresu 
wczesnego iredniowiecta, koicl iwlarzgcs, gliniane pregilikl, łfsiymtkla oda łonie te dot,d obiekty nieei- 
kalne wydaje sit układać w dwa półkoliste rsedy na linii ИИ-SE. ponledzy r redami występuj a liczne Ja- 
my odpadkowe.

Badania będą kontynuowane*

OBRA, gm. Wolsztyn Muzeum Archeologiczne
woj* zielonogórskie Środkowego Aadodrza
Stanowisko 73 w Zielonej «Órze

Badanie prowadzili mgr mgr Edward Dąbrowski. 1 Krzysztof 
Onzol /«utor sprawozdania/* Finansował KSA w Zielonej 
Górze. Pierwszy sezon badań, Hfezesnośrednłewleczn* osada 
produkcyjna*

Stanowisko, w miejscowym nazewnictwie "Glapia Góra", położone jest przy drodze do Adamowa, 
około 1 6DÛ τα na wschód od centrum Obry. Osada zajmowała południowy skłon ponad J5-haktarowego, piast-- 
czystego wzgórza* otoczonego podmokłymi łąkami. Szczątkowy stan zachowani* osady na skutek przemy
słowej eksploatacji piasku stwierdzono podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych jesienlą 1986 r,

Pracami ratowniczymi objęto tzw, "ostaniec", eryli nieregularnego kształtu blisko 2-arowy frag
ment pierwotnego obszaru stanowiska położony w pobliżu byłej centralnej jego części oraz utworzone 
wskutek poboru kruszywa profile w południowej i zachodniej części stanowiska, o łącznej długości ponad
10U m*

W nielicznych partiach, zachowań, i w stanie nienaruszonym, stwierdzono istnienie warstwy 
współczesnego humusu o grubości około 20—30 ob oraz Intensywnej, bardzo ciemnej, niekiedy щпэ!iście 
czarnej wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej, której miąższość dochodziła do 4δ can. N warstwie 
tej uwidaczniały się stropy obiektów, których zasadnicza część zagłębiona była w colccwym plasku, 
częstokroć nawet do głębokości 1 , 8 m. W obrębie "ostańca* stwierdzono dwie chaty naziemne /obiekty 
nr 5 i 29/, o bardzo nieregularnych, zarysach oraz 21 obiektów o charakterze produkcyjnym.

N oczyszczonych profilach zlokalizowano dalsze 32 obiekty w różnym stanie zachowania; dwa 
2 nich to zapewne chaty ftazltmuie, reszta zaś związana była z różnorodną produkcją. W sposób ewiden
tny stwierdzono produkcję: metalurgiczną - "ostaniec*, obiekt nr 6; dwie wędzarnie - wykop II obiekty 
nr 4 i S /Ь. liczne szczątki rybi* oraz kości Świni i inne/; produkcja dziegciu - profil północny, 
obiekty nr 14 1 22: "ostaniec"; obiekt nr 17-17 a /zachowały się przaprażon* fragmenty Jcory brzozo- 
wej/.
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