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Wosesnośrednlowleozne grodzisko w Lasinls, odkryte w osasle badali powlerzohnlowyoh br. , położone Jest na wyniosłym
wzniesienia wohodząoym w skład gruntów gosp. Kapsa, nad
rzeką Bolszewką, w odległośoi ok, 2 ko od wsi.
Ohronologię grodziska ustalono w oparoiu o oeramlkę na
TIII-II wlsk.
Obiekt ten o ksetałole nieabyt regulernego owalu (48 z
z 80 z) porośnięty jest dośó gęsto drsewasi i krzewaai. Od
niższejt płn.-wzoh, strony, otaozają go podmokłe łąki, a u
stromego podnóża - w ozęśoi płd.-zaoh. - przepływa rzeka, fa
ły saohowane są dośó dobrze.
Wykop o wymiarach 2 x 7 « założony został na majdanie,
u podnóża wału. Warstwę kulturową o miążazośoi 40 on stanowi
ła plassozystą, szara ziemia zawierająoa luźne kamienie niekiedy łupane - i oeramikę górą obtaozaną-, zdobioną ornanenten grzebykowym. U podnóża wału znajdowało się palenisko,
z którego poohodsą dwa naozynla ręosnle lepione o formie
dwustożkowatej.
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Konserwator Zabytków AroUeologioanyoh we Wrooławiu

Badania prowadził mgr Tadeusz Kaletyn. w okresie od 3 do
15.TII, finansowało - Prezydium Powiatowej Bady Narodowej w
Lubaniu.

Wosesnośredniowieosne grodzisko w Łagowie położone jest
na terasie rzeki Kwlsy na naturalnym wzniesieniu (ok, 210

259

■ n,p,m,), Jest ono wklęsło, założone na piania owalu wydłu«
żonego po oai półnoo-południe, Wymiary majdanu wynoszą około
26 z 40 a* Oozyazozono profilo rowów atrzslookioh a oaasów
ostatnioj wojny, któro przeobodsą przoa majdan grodziska. Po«
głębiono jo 1 wyokaplorowano do oaloa,
o

Ogółom praobadano powierzohnlę 40 a , Odkryto ślady dwóoh
półaioalanok o aarysio owalnym i wymlaraoh około 5,5 z 2,80 a,
Wypołnisko obu Budynków aalogało w oalou na głębokoóol około
0,85 m, Inwontars ruohomy stanowiły między innymi ułamki na«
ozyó glinlanyob oraz trzy noża żelazne, Wstępna analiza mato«
riału ooramloznogo pozwala datować obio półzioalanki na okras
sprzod X wieku,
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Muzoua dup Krakowaldob w

pow* Boobnia

Wioliosoa

Badania prowadzili mgr Antoni Jodłowski 1 W,folwarczny,
finansowało Muzoua Zup Krakowekioh.

Badania w br. były kontynuaoją prao wykopaliakowyob na
grodzisku, 8 tanowlsko położono na oyplowatym zakoóosoniu
grzbietu górakiogo, oiągnąoogo alę wzdłuż lewogo brzegu rzeki,
oddzielająoogo Pogórza Karpaokie od Hlslny NadwiślaóskloJ
zostało silnio zniszozono przoa orkę, W oolu zabesploozonla
obiektu prowadzono są od 1965 r, systomatyosno badania arohoo«
loglozno, któro konoontrowały się głównie na majdanie grodu,
W br. badaniami objęto taran domniemanego podgrodzia,
przylegająoogo do wzgórza grodziskowego od strony Baby,

