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łaraa atanoiłiaka raUtoBony aoatał * du*aj ea«4ol okopami woj- 
■kownl в okraau II wojny światowej отав drogą polną в роЬосваш v pojrtael podłuftnaj, о арии J piaśnioy wolanająoaj al« w podata- «« abooaa doliay.

V wyniku praapro**&aourob badań ratownlcayoh ilokalliowano 
tutaj oaad# kultu*» tuśrokioj м  eohylku T okraau apokl brąati 
1 ofcreau halaataakiafo o r u  OMd« kult ary poeeł*ki«3. datowaną 
watÿpnl· aa t n i H f  1 śwdkoay okrti la  i«  tuk i. Ponadto atwiar- 
daaoo »lady naałnfalna *  рМ м«о oloraau woływda rm ak lo h  1 okrw- 
•u  MsMaoftratoiovucBnagö« Ląosnlt aa oataj d b ieo i·! ik w w  wy- 
biarwyvfca /około 330 я/ вага J· i t  row ano po»o«tatoael 11 obiektów,
« ty» 3 puMliki 7 Jf* i 1 piaoa, MlagajмуоЬ pod wartfwą naay- pu noaośytMfo 1 н р м б и Ш | о  miąAaaośel d· *. Vfrtfd anala- 
»laayeb freewntAi oavaalkl praawatają ułaakl я м а yA taw,kueh*n- njrob o powl#r»oh*li aehropowaoonai lub oboaąywaiMj oru ai* rowno wyatadMMj - fMboduo« a oaad kultury łuśyoki·; 1 pono»akl*J, 
lą£«J U b s m  aą Mtonfa·* fra*a*nty datowana na pMar ok**a wpły- 4 M  tatftaklah« rppraaaatoffana prie a ułaałd oianko-1 łradalośolan- 
MMh мввуД aalŁaaaeyob do taw.itołowyoh ora« Śrotaa fragt л t r  MMqrd weBaaeeéradnlwleoamyeli datowauyoh aa TL/TLI w», Гх-ро- 
Ы т  X «. 1 III *.

Kilkudniowa praea r*townio»o-ro*po*nawoM pr»eprow*dicme 
1 H m U l  na »dkxytaj « odlagłośol około 0.7 km aa połudnloar-aa- •Ittfd od ataaowlafca J7 oaadala kultury łuaycklaj - atanowlaku 16*

Oaad* uaytuciwaaa aa atrony· rboc*u saohodniaj kraafdsl do- 
liaar Hotaoi, niaaoiona Jeat o*ynną piaśnioą, aałotoaą a górnaJ panil atoku 1 doobodsąeą do Jago podnóśa. wykop o powiarsobnł51,5 aS aałośooo b*Bpośr»dnlo przy »aobodnlej afcarpla атЫагвуа- 
к». Odkryte « sla s niewielkie Ja*r foepodaroe· oraa 1 ilad po 
aaoatraooara ałunie, wbity* do głfbokośol około 1 a* Usjaкапу 
nlalloeny aateriał oeraalotoy powala datować oaadf aa okraa 
halaataeki*

^Materiały pnnohowywane aą « Нивеи* Irehaołogloany· « fo-
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Badania prowadziła ngr ngr Alek·andra Lipiiaka,
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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*


