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DROCHLIN, pow. Włoszczowa 
Stanowisko 1 , 2

Katedra Aroheologll Polski 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie

Badania prowadził mgr Piotr Kaczanowski.
Finansował U.J. Pierwszy sezon badań.
Cmentarzysko z późnego okresu wpływów 
rzymskich« osada z okresu halsztaekimgg /t/
/kultura łuiyoka/ i wczesnego średniowiecza.

Stanowisko 1 w Drochlinie położone jest na zalesionej 
wydmie« wśród podmokłych łąk, na NE od wsi, około 800 m od 
ostatnioh zabudowań. Zostało ono zweryfikowane w ozasle badań 
powlerzohnlowych prowadzonych przez Pracownią Arohaologiosno- 
Koneerwatoraką PKZ w Krakowie w kwietniu br. Znaleziono wów
czas oprócz licznego luźnego materiału ceramicznego jeden grób 
popielnicowy z okresu wpływów rzymskich.

W czasie wykopalisk w sierpniu 1 wrześniu br. przebadano 
obszar 3 arów. Natrafiono na 30 obiektów« 4 z nioh to ciałopal
ne groby jamowe z późnego okresu wpływów rzymakioh /obiekty nr 
3t 4, 6 i 23/» pozostałe - to jamy osadowe kultury łużyoklej.
Na uwagą zasługuje grób 3, w którym znaleziono opróoz lioznych 
ułamków ceramiki, fragment stopionej zapinki srebrnej, żelazna 
ząplnkl z podwiniętą nóżką, liczne stopy szkła, przęśllkl gli
niane, żelazne wisiorki wiaderkowate, fragmenty grzebieni koś- 
olanyoh, sprzączki żelazne, w wykopach natrafiono na dożą llośó 
materiałów z okresu późnorzymskiego, w tym na wiele przedmiotów 
żelaznych 1 brązowych, stopów szkła, przęśllków. Obiekty kultu
ry łużyckiej to w większości jamy o charakterze zasobowym. 
Oprócz nich 2 obiekty można interpretować jako jamy mieszkalna,
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jedna a nich miała palenisko.
Btanowlsko 2. Usytuowana w południowej części wydmy» oko

ło 400 - 500 m na SB od stan. 1. W obrębie kilku wykopów son
dażowy oh, . usytuowanych na skraju wydmy» natrafiono na llosny 
materiał osadowy kultury łuśyoklsj oraz na atósunkowo snaosnle 
mniej liczne ułamki oeramlkl wczesnośredniowiecznej. V pobliżu 
wykopów znaleziono żelazny grot oszczepu» zapewne wczesnośred
niowieczny.

DZIARROW, pow. Orójeo Zakład Bpoki Metali
8tanówlako 1 IHKM PAR

Badania prowadził dr Krzysztof Dąbrowski.
Finansował IHKM PAR. Pierwszy sezon badań.
Oeada z okresu wpływów rzymskich.

Badania wykopaliskowe przsprowadsono w okresie od 22.YI do
11.YII.1966 r.» na stanowisku 1 położonym na łąkach wsi Dslar- 
nów» w odległośol ok. 500 m na R od młyna. Stanowisko to sosta- 
ło zniszczone w ok. 75% przez wybieranie plasku. Zajmowało ono 
centralną partię piaszczystego wzniesienia» leżącego aktualnie 
na lewym brzegu rzeki Mogllankl. Różnica poziomu pomiędzy doli
ną rzeki a zachowaną kulminacją tego wzniesienia wynosi 5*5 m. 
Wzniesienie otoozone jest podmokłymi łąkami.

Przebadano łąoznle 162»5 m stwierdzając w miejscach, gdzie 
występuje waretwa kulturowa, następujący układ stratygrafloznyi 
1/ darń - 0,20 mi 2/ szaro-brązowa warstwa kulturowa - 0,20 m 
- 0,70 mi 3/ żółty piasek calcowy. Odkryto i wyeksplorowano 1 
budynek o wymiarach 5 x 4,f m, o mląższoŚol wypełniska 1 m, za-


