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CHABIELICE, gm. Szczerców PP pracownie K&neerwacji Zabytków
woj. piotrkowskie Pracownia Archeologie zna
Stanowisko 9 Oddział w Poznan to

Badanie prowadził mgr Tadeusz baszklewics. Finansowała 
KHB "Bełchatów* na zlecenie COBFSO "Poltegor* we Wrocła
wiu - Pierwszy sezon badań. obozowisko ludności kultury 
łużyckiej >

Stanowisko odkryte zostało w 1983 r. w trakcie wykonywania, rozpoznawczych badań powierz
chniowych' /w systole ASF/ na obszarach· zagrożonych, przez realizację odkrywki Szczerców” - ΓΤ etap 
rozbudowy KWB "Bełchatów**. Usytuowane jest na wschodnim krańca gruntów wsi# na południe od drogi do 
Rogowca, opodal przystanku PKE Tatar. Położone jest na polu ornym, poza doliną rzeczki Kra sówki /do
pływ Widawki/, w teranie równinnym o ekspozycji dodatniej, południowej.

Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym poprzedzono wykonaniem planu sytuacyjno-wy
sokościowego w skali 1 t 5GÜ oraz planigraflą powierzchniowego materiału zabytkowego, W ich wyniku 
wysunięto hipotezę o obozowiskovym zasiedleniu stanowiska, którą postanowiono sprawdzić wytyczając

2dwa ciągi wykopów łr układzie zbliżonym do nie foremnego krzyża. V sumie zbadano powierzchnią 625 m . 
Uzyskano ogółem ok. 600 źródeł ruchomych /niemal wyłącznie ceramika/ oraz odkryto jeden obiekt nie
ruchomy - jamę o bliżej nieokreślonej funkcji« Rozrzut ceramiki w obrębie wykopów poświadczą wcześ
niejszy domysł o dwóch, skupiskach luźnego materiału zabytkowego. Mogą one pochodzić z dwóch obozo
wisk lub też jednego obozowiska o dwu szałasach, funkcjonujących równocześnie- Całość materiału ce
ramicznego należy do ludności kultury łużyckiej, ratzej z {rozwiniętych, faz jej egzystencji /koniec 
epoki brązu ?/.

Materiały oraz dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej PP PKZ o/Poznań.

Badania zakończono.

DEBA, gm. Poświętne Muzeum Okręgowe
woj* piotrkowskie w Piotrkowie Trybunalskim
Stanowisko 3

Badania prowadził mgr Mirosław szukała przy współpracy 
mgr. Piotra Gajdy. Finansował WXÎ w Piotrkowie Trybunal
skim . Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne,
IV»V okres epoki brązu.

Stanowisko odkryte w 1386 r, Położone jest na skraju wysoczyzny nad bagnistą doliną strumyka 
Giełzówfca, uchodzącego dalej do Słomlanki/Pllicy- Teren porośnięty lasem, częściowo niszczony eksploa
tacją piasku na potrzeby lokalne.

К czasie krótkotrwałych badań odsłonięto powierzchnię 27,3 a3·, odkrywając 3 groby ciałopalne, 
popielnicowe, oraz pozostałości zniszczonych, w czasie niwelacji terenu innych grobów ciałopalnych.

Ma terenie cmentarzyska 1 w jego otoczeniu 'znajduje się kilkanaście kopców zimanyeh, z których 
dwa rozpoznano wkopani sondażowymi. Sondaże te nie przyniosły jednoznacznego wyjaśnienia pochodzenia 
owych, kopców. Pytanie czy są one' kurhanami kultury łużyckiej pozostaje więc nadal otwarte. Chronologię 
określono na podstawi» typologii naczyń*

Materiały znajdują się w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskimi.

Badania powinny być kontynuowane.


