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Krystyna Łutowa, Maria Z«ylandowa /autorka zpra- wozdanla/. Pinanaowało Muzeum Aroheologioen* » Poznaniu, Trzynasty sezon badań· Orodziako wcaea- 
nośrednlowleesne /VIII-XIII/.

Prao· na grodzisku były kontynuacją prao prawadaonyoh w poprzednich'eezonaoh. Badano w dalasym oiągu wał i "płaazozem" kamiennym. talegał on na konstrukcji drewnianej, która do pewnej głębokośoi roałoiona Jeat oałkowiol«· Wnętrze wała wypełniała konatrukoja ruaatowa« Ta·, ędzie przeohodsi cm w lioo zew- netrane aasnaosają alf regularne ślady Łonatrukojl przekładkowej, którym odpowiada płaaioa kamienny, tan· rzędy kamieni kładzione były w "aohodkl" przekładki. Po zewnętrznej atronie płaazoza kamiennego natrafiono na dolna części skrzyni drewnianej odkrytej w saaiłym roku· Зиава pozwoliła na pogłebienle wykopu 1 od- ałonięoie dalasyob trzeob belek. Va loh poziomie oda«onięto azereg drobnych beleczek ułożonych w róinyoh kierunkach, Przy- puazczalnie a* to umocnienia podstawy wału. S uwagi na dośd anaoaną głębokość 1 mała rozmiary wykopu, napływaląoą wodę i tworzące a19 atale błoto. Dalaze obserwaoje są w tym miejscu niemożliwe. Jednak badania przekroju oałego wału nia są Jeszcze zakończone. Opiaane trudności w badaniu wału dot уем na rasie Jago części aewnętrsnej.
Kontynuowano tai wykop w najwriaaej czyści grodu, gdzie w lataob ubiegłych odsłonięto omentarzysko. W roku bleiifoyn odsłonięto pod nim reszt И. budowli w postaol «walonej śoiaay słośonej za apalonyob, saarokiob drania. Ceramika datuj« tan obiekt na Σ/ΧΙ w, Lioene ślady po słupach wskazują na istnienie w tym mlejaou Jakiejś jednej lub wlęoej budowli słupowej. Prowadzono,teł w dalszym ciągu przekrój praca grodzisko po linii półaoono-połudnlowej natrafiając na najatarway wał oraa pdśniejaaą ozęśo osadniczą odkrywając gliniany pieo o nieokreślony* narazie przeinaczeniu.
Badania aą kontynuowana*

H0D11CA. gm.Pyzdry Muzeum Archeologioznewoj.konińakie * Poznaniu
Stanowleko 3

Badania prowadslł mgr Andrz«J Prlnk«· Plnanaował WKZ w Koninie. Pierwszy aezon badań· Wydmowa stanowisko gćrnoaasolltyesn«·

Stanowisko znane Jeat od lat 20-tych /badania powierzchniowe J.Koatr*ewekiego/. Łaty « dolinie Warty, na rozległej, wyaokiej wydmie, bezpośrednio na południa od aabudowań wal, w rzadkim za
gajniku. Materiały zabytkowe występowały w du*ym resproaaeniu na powierzchni 1 w cienkiej warstwie piaazozystej gl«by leśnej 
/do głębokości 0,3 щ/а Pierwotny zabytków zakłócony zostałkilkakrotną orką*
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IkaplowRoJa wykopaliskową obJeto oałą powleraohnlf *τ·typowa
ni· u tetkow, tan, 750 n2. Uayakany inwentar* lioay B3 rdsenle 1 ich fragMnty, 4 drapaose od łupko«· o drapiakaoh sakolonyoh 
eyvatxjtfbmie lub akośnla, 1 ryleo klinowy środkowy, 87 abroj- 
nłków lÉJrrolltyoMijroh /giAmia drobne trójkąty 1 trapeay/, 2 
wióry Mniboosn·, 1 paxиг, 1 wiór łuakany 1 5 odłitpkow łuaka- nyoh. fljfcłośó inwantaraa wykonano a narautowago kr*walenia kre
dowa get. bałtyckiego. Chronologią atanowiaka określić aofcna 
/ u  pofiatawle ce on typologioanyoh/ na g6nty «aaolit*

Materiał B*bytkc*y praakaaano do Museum Archeologicznego 
« Posnaniu.

Badania aakodoaano.

Ю О Ш О ,  ».Rokietnica Huaaua Aroheologioan·
woj.pownanwkie w Poananluetanowlako 3

Badania nrowadaiłe ngr Wanda Tetslaff. Ptnan- aował VKZ « Foananlu. Cawarty aaaon badań* Oaa- 
da kultury puobardw lejkowatych oraa ślady oaad· niotwa śradnlowleoaaago.

Badania prowadsono я południowo-wschodniej osfśol oaady. 
Sałoftooo wykop o powleraehnl 110 *2 odkrywając w dnia 24 Jamy 
/nr 39*62/ oraa ślady В ałutx5wf a krtdrych regularnego okładu •otoa wnloako»a<5, fte stanowią m e  poaoatałość Jakiejś koaatruk- 
ojl* Odkryte jaay spełniały róśne runko Je goapodaroaei c*ęś<i a nich niawątpliwl· była piwniokkaal do praaoaowywanla eapaedw, Inna uiytkowane były Jako doły odpadkowe*

Materiał aabytkowy repreaentowanr Jest naJlŁeanlej prsem oeraaikf naoaynlową /frag»eoty puohardw lejkowatych, ua.aafor 
i ln./. Z innych praedalotów wyräieai<5 nalały dwa prayśllkl gliniana /w tym Jeden adoblooy/. ponadto aieklerkt kaKLenną 1 krae- aienną, fragmnt toporka kaadenaego, fragment kamienia iarsowe-S, roaolarmoa«.do saren, tłuki kamienne oraa lloanla występu- ee fraownty płytek ałuiąoyoh do wygładzania powierzchni na- 
re^dal. Ba aaoaagolną uwagf aaaługuje fraeaant alnlaterowego toporka glinianego* będącego drugim tego typu aabytklea na terania oaady w Krowinie.

Oaada datowana Jeat na lubońaką fasf waohodnleJ grupy kul
tury puobardw lejkowatych.

la owawiany taranie atwlerdaouo równie i nikła ślady oaad- 
niotwa a okraau śradnlowiecaa a tego овааи poehodaą nie11ocne ułamki naoayń oraa fragaant raka fcelaanego.

Materiał aabytkowy praekaaano do Mnseua Aroheologicanego 
w Posnanlu.

Badania b«dą kontynuowana·


