
Anna Leciejewiczowa

Ciepłowody, woj. wałbrzyskie.
Stanowiska 13 i 20
Informator Archeologiczny : badania 9, 29

1975



- 29 -

CIEPŁOWODY 
woj. wałbrzyskie 
Stanowiska 13 i 20

Zakład Archeologii Nadodrza 
Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Anna Leciejewiczowa. 
Finansował IHKM PAN. Pierwszy sezon badań 
Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej.

Stanowisko odkryto w czasie poszukiwań powierzchniowych. Celem te
gorocznych badań sondażowych było ustalenie chronologii, charakteru i za
sięgu występowania śladów osadnictwa.

Stanowisko 13 leży ok. 0 ,5  km na południe od ostatnich zabudowań 
wsi, na kulminacji i północnym steku wyniesienia, pomiędzy dwoma strumy
kami bez nazwy - dopływami Małej Slęży. Jeden z tych strumyków dzieli 
je od położonego dalej na południe stanowiska 20 , które rozpościera się na 
południowym stoku sąsiedniej wyniosłości, częściowo już poza południowo- 
wschodnimi zabudowaniami wsi.

Stanowisko 13 przecięto wykopem szerokości 1 m, długości 00 m, ciąg
nącym sią od kulminacji wyniesienia aż do jego podnóża w dolinie Strumyka. 
Prawie Aa całej powierzchni tego wykopu pod oh.30 cm grubości warstwą 
ziemi ornej ukazał się lessowy calec. Jedynie w jego części południowej, w 
dolioie strumyka głębiej zalegała gruba warstwa namulishowa /zastotsko wod
ne/. W części północnej natomiast, w pobliżu kulminacji wyniesienia odsłonię
to zarysy dwóch niewielkich jam zawierających materiały ceramiczne późnej 
fazy kultury ceramiki wstęgowej rytej. Stwierdzono też, że całe stanowisko 
poprzecinane jest rowkami melioracyjnymi 1 mocno zniszczone.

Stanowisko 20 przekrojono dwoma wykopami szerokości 1 m. W pierw
szym z nich długości 40 m jedynie w warstwie ornej znaleziono nieliczne ułam
ki naczyń kultury ceramiki wstęgowej rytej. V  drugim natomiast oddalonym 
od pierwszego o 20 m na wschód, długości 25 m odsłonięto zarysy dwóch jam. 
Dostarczyły one bardzo licznych materiałów ceramicznych kultury ceramiki 
wstęgowej rytej w tym zachowanych w całości miniaturowych czarek, frag
mentów glinianych łyżek oraz wyrobów krzemiennych z importowanego surow
ca jurajskiego 1 miejscowego narzutowca.

Materiały z badań złożone są w ZA IHKM PAN we Wrocławiu.
Przewiduje się kontynuację badań stanowiska 20.
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