
Paweł Valde-Nowak, Paweł Madej

Czchów, st. 10, gm. loco, woj.
tarnowskie, AZP 107-63/38
Informator Archeologiczny : badania 31, 18

1997



18

Stanowisko produkcyjne kultury przeworskiej: odkryto regularny, kolisty w planie obiekt o śred-
nicy 1,5 m, ze ściankami starannie wylepionymi gliną (grubość wyprawy wynosiła 2-4 cm). Jego eks-
plorację przesunięto na następny sezon badań. 

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Wydziale Architektury PSOZ w Kielcach.
Badania będą kontynuowane.

CZCHÓW, st. 10, gm. loco, woj. tarnowskie, AZP 107-63/38
osada kultury ceramiki sznurowej (schyłek neolitu) •	
osada ze starszej i środkowej epoki brązu z materiałem nawiązującym do cyklu spiralno-gu-•	
zowego

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr. mgr. Pawła Valde-
Nowaka i Pawła Madeja (Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Krakowie). Finansowane 
przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 115,6 m2.

Odkryto cztery obiekty archeologiczne. Obiekt 1/97 to nieckowata jama o średnicy 290 cm i głę-
bokości dochodzącej do 55 cm od powierzchni gruntu, której jasnoszare wypełnisko zawierało duże 
ilości polepy, 272 fragmenty ceramiki i 20 wyrobów krzemieniarskich. Materiał ceramiczny i krzemie-
niarski zdaje się nawiązywać do wzorców znanych z kręgu kultur cyklu spiralno-guzowego (starsza 
i środkowa część epoki brązu). Obiekt 2/97 uwidocznił się pod warstwą ziemi ornej jako owalna pla-
ma o wymiarach 120 x 210 cm. W przekroju pionowym miał kształt nieckowaty i głębokość 50 cm. 
W jego wypełnisku odkryto duże ilości polepy. Obiekt 3/97 na poziomie 30 cm rysował się w postaci 
szaropopielatej plamy o podkowiastym kształcie i wymiarach 320 x 180 cm. Sięgał do głębokości 60 
cm. W jego wypełnisku został odkryty pojedynczy fragment ceramiki i narzędzie krzemienne (nóż 
płomienisty). Zabytki te wskazują na związki z kulturą ceramiki sznurowej ze schyłku epoki kamienia. 
Obiekt 4/97 to jama o prostokątnym zarysie (150 x 200 cm) i głębokości sięgającej 80 cm. W wypełni-
sku o barwie szaropopielatej nie odkryto zabytków.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Pracowni Archeologicznej w Igołomii Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie. 

Wyniki badań będą publikowane w czasopiśmie „Acta Archeologica Carpathica”, t. XXXIV, 1997-
1998, s.5- 24

Badania będą kontynuowane.

Deszkowice, st. 1, gm. Sułów, woj. zamojskie - patrz: wczesne średniowiecze

Dobryszyce, st. 19, gm. loco, woj. piotrkowskie - patrz: wczesne średniowiecze

DOBRZEJOWICE, st. 2, gm. Żukowice, woj. legnickie, AZP 67-18/51 
osada kultury pucharów lejkowatych fazy lubońskiej (neolit) •	
osada kultury łużyckiej (środkowa i późna epoka brązu)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone we wrześniu i październiku przez mgr. Ze-
nona Hendla. Finansowane przez PSOZ. Siódmy sezon badań. Przebadano powierzchnię 4 arów.

Badania zostały przeprowadzone w strefie występowania na stanowisku zniszczeń, jakich do-
konano podczas wydarzeń związanych z powodzią w 1997 r. Prace eksploracyjne skoncentrowano 
w wykopie nr IX, usytuowanym w miejscu występowania naruszonych pozostałości po osadnictwie 
pradziejowym, znajdujących się przy krawędzi piaskowni. W wyniku przeprowadzonych badań od-
kryto 126 obiektów związanych z dwiema fazami zasiedlenia tego terenu. Ze starszą fazą osadnictwa 
przypadającą na okres neolitu związanych było 91 % odsłoniętych jam, które zostały datowane na 
fazę lubońską kultury pucharów lejkowatych. Z tego okresu pochodziły pozostałości po budynkach 
słupowych, obiektach gospodarczych, jamach zasobowych i śmietnikowych. Młodszą fazę zasiedlenia 
reprezentowało zaledwie pięć obiektów związanych z osadnictwem kultury łużyckiej z epoki brązu. 
Podczas przeprowadzonych badań wykopaliskowych pozyskano liczny materiał ruchomy, na który 


