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49BMŁODSZY OKRES PRZEDRZYMSKI 
– OKRES WPŁYWÓW RZYMSKICH

Bachórz, st. 16, gm. Dynów, woj. podkarpackie, AZP 107-79 – patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

Bartówka, st. 8, gm. Dynów, woj. podkarpackie, AZP 108-79/8 – patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

Bierzwnik, st. 25 i 26, gm. loco, woj. zachodniopomorskie, AZP 39-16/130 i 131 – patrz: późne 
średniowiecze

Błękwit, st. 9, gm. Złotów, woj. wielkopolskie – patrz: wczesna epoka żelaza

CHABIELICE, st. 12, gm. Szczerców, woj. łódzkie
ślady osadnictwa mezolitycznego•	
ślady osadnictwa neolitycznego•	
osada kultury łużyckiej z okresu halsztackiego •	
osada kultury przeworskiej z młodszego okresu rzymskiego•	
osada wczesnośredniowieczna•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w terminie od 21 maja do 30 września, 
przez mgr. Wojciecha Sicińskiego autora sprawozdania – Fundacja Badań Archeologicznych im. 
Prof. K. Jażdżewskiego. Finansowane przez KWB Bełchatów. Drugi sezon badań. Przebadano po-
wierzchnie 343 ary.

Odkryto w sumie 1521 obiektów archeologicznych w postaci budynków mieszkalnych, gospo-
darczych, jam osadniczych, duży kompleks palenisk, piece wapiennicze, piece garncarskie, studnię 
oraz dużą liczbę dołków posłupowych. Materiał zabytkowy to głównie ceramika (43 219 fragmen-
tów), w tym toczona ręcznie na kole, kamienie żarnowe, przęśliki, zapinki żelazne i brązowe, denar 
Marka Aureliusza, osełki z piaskowca, fragmenty noży i sierpów żelaznych. Odkryto także niezbyt 
dużą ilość przedmiotów krzemiennych o zróżnicowanej chronologii (od mezolitu po okres halsztac-
ki). Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie brązowej bransolety kultury łużyckiej.

Wyniki badań zostały opublikowane w „Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczer-
ców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A.”, tom 1, s. 27-200.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym 
w Łodzi.

Badania nie będą kontynuowane.

Chocicza Wielka, st. 1, gm. Września, woj. wielkopolskie, AZP 54-33/27 – patrz: środkowa, młod-
sza i późna epoka brązu

CIEŚLE, st. 11, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, AZP 53-25/72
ślady osadnictwa neolitycznego•	
ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu•	
ślady osadnictwa kultury łużyckiej z młodszego okresu epoki brązu•	


